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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar conhecimentos novos sobre 

Performance, seu campo expandido e suas contribuições para o processo 

Arteterapêutico,  articulando ao estudo do processo criativo e seu material simbólico, 

estabelecendo um novo olhar, na relação da produção de conhecimentos, 

construção de identidades, transmissão de memórias afetivas e traumáticas, e 

mostrar que é possível fazer da nossa existência uma “obra de arte” e viver um 

estado de transformação permanente, tornando-se outra pessoa, rompendo e 

removendo a forma que se tinha. O presente estudo buscou apresentar a 

importância da utilização da Performance como Linguagem Expressiva no processo 

arteterapêutico. Complementou-se com relatos de experiências oriundas de 

performances autorais, realizadas em duas etapas, a partir do referencial das 

seguintes categorias de análise: processo criativo e material simbólico. Pode-se 

inferir que as performances, especialmente a “Performance Arte”, a música, o 

poema, a arte visual, podem envolver a atenção, melhorando de forma poderosa a 

capacidade de compreender e ativar as condições do processo criativo, os 

significados, os conteúdos antes inconscientes e a busca do autoconhecimento. 

 

 

Palavras Chave: Arteterapia; Campo Expandido; Material Simbólico; Processo 

Criativo; Performance Arte. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aimed to find new knowledge about Performance, your expanded field and 

their contributions to the Arteterapêutico process, articulating to the study of the 

creative process and your symbolic material, establishing a new look, in the 

relationship of production of knowledge, identity construction, transmission of 

emotional and traumatic memories, and show that it is possible to make our 

existence a "work of art" and live a State of permanent transformation, becoming 

someone else, breaking and removing the way it was. The present study sought to 

present the importance of the use of expressive language in the process 

Performance as arteterapêutico. Complemented with experience reports from 

performances, carried out in two steps, from the frame of reference of the following 

categories: creative process analysis and symbolic material. One can infer that the 

performances, especially the "Performance Art", music, poem, visual art, can involve 

attention, improving so powerful the ability to understand and enable the conditions 

of the creative process, the meanings, the content before unconscious and the 

search for self-knowledge. 

 

Keywords: Art therapy; Expanded Field; Symbolic Material; Creative Process; 

Performance Art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 1: Desenho Mergulhador 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

 

Este trabalho constitui uma articulação da Performance ao processo 

Arteterapêutico. Buscou-se, aqui, colocar a Performance, em diálogo com a 

Arteterapia e produzir composições, na medida em que a Performance situada numa 

concepção artística, proporciona uma estratégia expressiva com intensa 

transversalidade e, naturalmente, pode integrar a maioria das outras linguagens 

expressivas. 

Pretende-se contribuir com experiências na prática da Performance como 

linguagem expressiva no processo arteterapêutico, estabelecendo um novo olhar na 

relação da produção de conhecimentos, construção de identidades, transmissão de 
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memórias afetivas e traumáticas, e mostrar que pode-se fazer da existência humana 

uma “obra de arte” e viver num estado de transformação permanente, tornando-se 

outra pessoa, rompendo e removendo a forma que se tinha.  

Teóricos da performance apresentam e argumentam diferentes concepções  

sobre a Performance. Assim, no início deste trabalho, foi necessário relatar sobre as 

diferentes concepções de Performance em suas realizações. Nesse sentido, o 

conceito associado à Performance Arte é mais limitado, comparado à noção 

ampliada dos Estudos da Performance, que envolve os rituais, as cerimônias 

cívicas, a política,  entre outros aspecto da vida social. 

No processo arteterapêutico, há necessidade de encontrar estratégias 

diversas para o exercício da autonomia expressiva e desenvolvimento dos 

indivíduos. Tendo em vista as peculiaridades desse processo, sua conexão com a 

vida, seus caminhos de acesso ao autoconhecimento, desenvolvimento do 

pensamento crítico e possibilidades de novas visões da sociedade, devem-se 

pesquisar novas dinâmicas que possam transformar as estruturas estabelecidas.  

Assim, coube pesquisar como através da Performance, sejam oferecidas 

contribuições para pensar e rever questões existenciais, fundamentais para o 

desenvolvimento humano, bem como para gerar propostas importantes e atitudes 

inovadoras para a sociedade, no âmbito do trabalho arteterapêutico.  

Seguindo essa lógica, o objetivo neste trabalho foi pesquisar conhecimentos 

novos sobre Performance, seu campo expandido e suas contribuições para o 

processo arteterapêutico, articulando ao estudo do processo criativo e seu material 

simbólico. 

A questão central do estudo é: “Quais as contribuições que a “Performance 

Arte” pode oferecer ao processo arteterapêutico, para orientar, alertar e oferecer 

cartografias essenciais?".  

Este estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos 

de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que 

mostrasse a importância da utilização da Performance como Linguagem Expressiva 

no processo arteterapêutico. Complementou-se acrescentando relatos de 

experiências oriundas de performances autorais, realizadas em duas etapas, a 

saber: 

- Primeira etapa: Performance POMAR, apresentada no 12º Congesso de 

Arteterapia, realizado na Bahia, em 2016. 
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- Segunda etapa: Performances autorais apresentadas no Curso Performance 

Arte, realizado na Escola de Artes Visuais (EAV), Parque Lage/RJ, em 2017. 

Na primeira e segunda etapa da pesquisa, foram estabelecidas as seguintes 

categorias de análise: processo criativo e material simbólico.  

A Performance POMAR, foi realizada em dois momentos. A primeira 

apresentação ocorreu em 06 de Maio 2016, na sala de aula da POMAR, a fim de 

cumprir tarefa da disciplina Fundamentos de Arteterapia, do curso de especialização 

em Arteterapia, ministrada pela Professora Dra. Angela Philippini. Em Outubro de 

2016, a performance foi apresentada no 12º Congresso de Arteterapia, realizado na 

Bahia, conforme mencionado no capítulo 4. 

A partir da imagem da Performance POMAR, outras imagens foram 

produzidas, integrando novas performances, o que norteou todos os ensinamentos e 

vivências para uma melhor compreensão de questões existenciais, e do processo de 

individuação. 

O Curso Performance Arte 2017 (EAV) teve como objetivo desenvolver a 

prática da performance como uma linguagem autoral onde cada participante 

pudesse encontrar o seu caminho pessoal de expressão. Foram realizadas 

dinâmicas, exercícios, jogos e proposições corporais inspirados em práticas de 

performance arte, xamanismo, butoh, tarô, teatro físico, sonho consciente, desenho, 

psicomagia, colagem, meditação, dança e arte conceitual.  

O Curso foi desenvolvido em 04 módulos:  

- Módulo 1 - Arte Ação; 

- Módulo 2 – O Artista Mago; 

- Módulo 3 – Sonhos; 

- Módulo 4 – Corpo Símbolo Ação. 

Cada módulo teve a duração de seis encontros, ocasião em que foi abordado 

cada um dos temas citados. Assim, os participantes, desenvolveram 

respectivamente um trabalho em performance para debate dentro do grupo. Ao final 

dos respectivos módulos, foram realizadas apresentações abertas, conforme 

ilustração no capítulo 4. 

De acordo com a concepção da Psicologia Analítica, e valendo-me das 

experiências vividas durante toda trajetória da especialização em Arteterapia, da 

participação no 12º Congresso em Arteterapia e do Curso Performance Arte 2017, 

percebi que a prática de Performances, permitiu-me compreender fenômenos que 
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gradativamente foram compondo o processo do auto conhecimento e autonomia 

expressiva.  

A organização deste trabalho e do material de estudo é tratado em 04 

capítulos, a saber:  

Capítulo 1 - Reúnem conceitos sobre o referencial teórico da Performance, o 

contexto histórico da Performance Arte, onde são destacados a atuação de 

performers no Brasil e Mundo. O final do capítulo relata sobre o termo “Campo 

Expandido”. 

Capítulo 2 - Apresenta o conceito de Arteterapia, os prercursores no Mundo e 

no Brasil, o desenvolvimento do processo Arteterapêutico, Linguagens Expressivas, 

Materiais e Conexões Criativas, e ao final uma reflexão em torno do processo 

criativo e respectivo material simbólico. 

Capítulo 3 - Neste capítulo, a questão desafiadora é pensar em qual seria a 

melhor maneira de inserir a performance como linguagem expressiva  no processo 

arteterapêutico. São utilizados respectivamente, os referenciais apontados por 

Angela Philippini, Regina Melim e Marcos Silva, para descrever de forma análoga, 

essas práticas, a saber: EN-FORMAR e PER-FORMAR para IN-FORMAR e TRANS-

FORMAR; Proposições e Espaços para PER-FORMAR; Pedagogia do Parangolé. 

Capítulo 4 - Relata sobre o percurso e desenvolvimento das perfomances 

autorais, na trajetória da especialização em Arteterapia, bem como no Curso 

Performance Arte, destacando apenas as performances situadas na concepção 

artística.  

Estas questões guiaram este trabalho e espera-se que, a partir das 

conclusões e das recomendações apresentadas, seja possível contribuir para os 

estudos da Arteterapia. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFORMANCE 

 

 

Nosso interesse é a simetria entre o princípio do homem e da mulher. Com 
o nosso trabalho relacional produzimos uma terceira existência que carrega 
energia vital. A existência da terceira energia provocada por nós não 
depende mais de nós, mas possui uma qualidade própria, que chamamos 
de Aquele eu. O 3, como número, nada significa além de Aquele eu. 
Energia transmitida de modo imaterial provoca a energia como um diálogo, 
de nós até a sensibilidade e consciência das testemunhas, que se tornam 
cúmplices. Optamos pelo corpo como o único material capaz de tornar 
possível este diálogo de energias.  

ABRAMOVIC´ 

 

 

Imagem 2: Performance Marina Abramovic´ - The Artist is Present 

 
Disponível em: http://www.theartfuldesperado.com/wp-content/uploads/2013/03/ 

Ulay-with-Marina-The-Artist-is-Present-2010-MoMA.jpg 
 

 

Neste capítulo, inicialmente são apresentados conceitos sobre as diferentes 

concepções da Performance em suas realizações. Deste modo, nota-se que tais 

concepções não se postulam como determinantes e obrigatórias para atingir um 

consenso quando o assunto é Performance. 

http://www.theartfuldesperado.com/wp-content/uploads/2013/03/Ulay-with-
http://www.theartfuldesperado.com/wp-content/uploads/2013/03/Ulay-with-
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Em seguida, o referencial teórico da Performance é situado na concepção de 

uma linguagem artística. Ao analisar o contexto histórico, verifica-se que a 

Performance Arte tornou-se uma das linguagens mais expressivas no cenário 

artístico do final do século XX e início do século XXI. 

 Ao final do capítulo, é abordado o conceito do termo “Campo Expandido”. 

Nesse sentido, a partir dessas referências, a noção de Performance nas artes 

visuais implica apresentá-la por um viés expandido, sempre aberta e sem limites. 

 

1.1 O QUE É PERFORMANCE? 

 

A Teoria Contemporânea da Performance nasceu da consagração da 
metáfora da teatralidade ‘theathrum mundi’ (EVREINOFF, 1970; GOFFMAN, 
1959; GEERTZ, 1973) em diversos campos de conhecimento e das 
atividades do ser humano, desde as ciências sociais até a área das artes 
cênicas e, destas, para as outras artes. (apud TEIXEIRA, 2014, p. 102). 
 
 

Desta forma, a performance pode ser estudada, analisada de vários modos e 

por diversas metodologias. Teóricos da performance apresentam e argumentam 

diferentes concepções  sobre a Performance (TEIXEIRA, 2014). 

Richard Schechner (apud Teixeira, s/a, p. 1) define a performance “[...] como 

uma espécie de comportamento comunicativo que é parte de, ou continuação de 

cerimônias, rituais formais, reuniões públicas e várias formas de intercâmbio de 

informações, bens e costumes”.  

 

Qualquer evento, ação e comportamento podem ser examinados "enquanto" 
performances. Utilizar a categoria do "enquanto" performance, tem suas 
vantagens. Pode-se considerar as coisas provisoriamente, em processo, 
enquanto elas mudam através do tempo.“[..] “E” performance refere-se a 
eventos mais definidos e marcados por um contexto, por uma convenção, 
por um uso e por uma tradição. Entretanto, no século XXI, distinções claras 
entre "enquanto" performance e "é" performance estão se extinguindo. Isto 
faz parte de uma corrente geral, que se direciona para a dissolução das 
fronteiras. (SCHECHENER, 2006, p. 49) 
 

 

A partir da perspectiva do tipo de Teoria da Performance, proposta por 

Schechner (ibidem, p. 30), “[...] uma performance acontece enquanto ação, 

interação, e relação”. Porém, da perspectiva da prática cultural, algumas ações 

podem ser julgadas performances, mas outras não, vai depender de cada cultura e 

de cada período histórico. 
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Dianna Taylor (2013) afirma que as performances funcionam como atos de 

transferência vitais, na transmissão de conhecimentos, reivindicações políticas, 

memórias traumáticas e um sentido de identidade cultural e social por meio do que 

Richard Schechner denomina “comportamento restaurado”, ou seja, porções 

recombinadas de comportamentos previamente vivenciados. 

Austin dedica-se aos atos da fala, que não apenas dizem algo, mas também 

realizam algo e nesse sentido apresenta uma metodologia para considerar a 

linguagem como performance; Victor Turner, coloca a cultura como performance; 

Erving Goffmann considera a interação social como performance, mostrando que 

várias atividades constantes do repertório da sociedade em geral são 

“performativas”, assim, de acordo com essa definição, um sujeito pode estar 

envolvido em uma performance sem estar ciente disso (TEIXEIRA, s/a). 

“Sociologiamente, o conceito de performance que tem prevalecido é o de Goffman 

[...]” (TEIXEIRA, 2014, p. 102). 

Renato Cohen (2002 apud Santos, 2008) objetivou pesquisar a performance 

como expressão cênica, uma linguagem fronteiriça com o teatro, apresentando 

corpo, tempo e espaço, como elementos constitutivos dessa manifestação artística.  

 

O termo "performance" tornou-se extremamente popular nos últimos anos, 
em uma variada gama de atividades, nas artes, na literatura, e nas ciências 
sociais. Com sua popularidade e seu uso têm aumentado, também 
aumentou o complexo corpo de escritos sobre a performance, que tentam 
analisar e entender que tipo de atividade humana é isto [...] O 
reconhecimento de que nossas vidas estão estruturadas de acordo com 
modos de comportamento repetidos e socialmente sancionados cria a 
possibilidade de que toda atividade humana pode potencialmente ser 
considerada enquanto "performance", ou que pelo menos, toda atividade 
carrega consigo uma consciência disso [...] Se considerarmos performance 
como um conceito essencialmente contestado, isto nos ajuda a entender a 
futilidade de procurar campos semânticos dolorosos para cobrir tantos usos 
disparados e seminais, como se fosse a performance de um ator, de um 
escolar no jardim da infância, de um automóvel. (CARLSON apud 
SCHECHNER, 2006, p. 31). 
 

 

Nota-se que a ideia de Performance como ação está presente em todos os  

tratamentos do tema.  

A Performance conferiu ao artista uma presença na sociedade, e dependendo 

da natureza da Performance, essa presença pode ser esotérica, xamanística, 

educativa, provocadora ou um mero entretenimento.  

 



18 
 

1.2  PERFORMANCE ARTE 

 
 

Imagem 3: Marina Abramovic´ - The Rest Energy 

 
Disponível em: http://kultur-online.net/files/exhibition/05_1212.jpg 

 

 

“[...] Para fazer esse trabalho, é preciso confiar completamente na pessoa, 

porque esta flecha está apontando para meu coração. Então, o coração acelera e a 

adrenalina é despejada no corpo. Tem a ver com confiança, confiança total em outro 

ser humano [...]”. (ABRAMOVIC´, 2015, s/p, TED) 

Pelo uso da Performance como linguagem artística, “[...] entende-se a 

hibridização de estilos de atuação, o desenvolvimento não linear do roteiro do 

espetáculo em ações interdependentes e na busca de imagens que restaurem 

subsídios arcaicos e informações sensoriais e inconscientes.” (TEIXEIRA, s/a, p. 2) 

De acordo com Marina Abramovic´ (2015, s/p, TED), a Performance “[...] é 

uma construção mental e física, em que o artista executa num tempo específico no 

espaço, na frente de uma audiência, ocasião em que acontece um diálogo de 

energias, e assim a plateia e o artista constroem a obra juntos”. 

 

A diferença entre performance e teatro é enorme. No teatro , a faca "não é 
uma faca", e o sangue é apenas Ketchup. Na perfomance, o sangue é o 
material, e a lâmina de barbear, ou a faca, é a ferramenta. É que tudo 
acontece ao vivo e não se pode ensaiar a performance, pois não se 

http://kultur-online.net/files/exhibition/05_1212.jpg
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consegue fazer esse tipo de coisa duas vezes, nunca. Abramovic´ relata 
que o importante na performance é encenar esses medos na frente de uma 
plateia. Eu uso a energia da plateia e, com ela, posso explorar os limites do 
meu corpo o máximo que consigo. E aí eu me liberto desses medos. E sou 
o espelho de vocês. Se consigo fazer isso por mim, vocês conseguem fazer 
por vocês. (ABRAMOVIC´, 2015, s/p, TED). 

 

A Performance pode ser apresentada por uma série de gestos íntimos ou 

através de uma manifestação com música, iluminação ou elementos visuais em 

grande escala, criados pelo próprio performer em forma de espetáculo solo ou em 

colaboração com outros artistas, em locais como uma galeria de arte, museu, 

"espaço alternativo", teatro ou rua.  

O performer é o artista, e o conteúdo raramente segue um enredo ou uma 

narrativa tradicional como acontece no teatro. Deste modo, a Performance pode ser 

apresentada uma única vez ou repetida várias vezes, com duração de alguns 

minutos ou até muitas horas.  

  

A história da performance no século é a história de um meio de expressão 
maleável e indeterminado, com infinitas variáveis, praticado por artistas com 
as limitações das formas mais estabelecidas e decididos a pôr sua arte em 
contato direto com o público. Por esse motivo, sua base tem sido sempre 
anárquica. Por sua própria natureza, a performance desafia uma definição 
fácil ou precisa, indo além da simples afirmação de que se trata de uma arte 
feita ao vivo pelos artistas. Qualquer definição mais exata negaria de 
imediato a própria possibilidade da performance, pois seus praticantes 
usam livremente quaisquer disciplinas e quaisquer meios como material — 
literatura, poesia, teatro, música, dança, arquitetura e pintura, assim como 
vídeo, cinema, slides e narrações, empregando-os nas mais diversas 
combinações. De fato, nenhuma outra forma de expressão artística tem um 
programa tão ilimitado, uma vez que cada performer cria sua própria 
definição ao longo de seu processo e modo de execução. (GOLDEBERG, 
2006, Prefácio IX) 

 

Nas artes visuais, a Performance Arte reflete a presença do artista 

performático em uma ação ao vivo, cujo “enfoque em seu corpo” se tornára crucial 

para as concepções acerca do "real", visto por um público, num tempo e espaço 

específicos, como parte constitutiva da obra, além de constituir uma base para o 

desenvolvimento das instalações, vídeo e fotografia  de arte.  

Dentre as características apresentadas pela Performance Arte, destacam-se: 

a recorrente textura multimediática da Performance, a proposição intervencionista, 

anti-establishment, provocativa, não convencional e frequentemente agressiva, 

decorrente de uma oposição à mercantilização cultural da arte; suas imagens 

derivam não apenas dos corpos dos performáticos em apresentação, mas também 
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das imagens mediatizadas, ao lado da poesia, de material autobiográfico, das 

formas narrativas, das danças, da arquitetura e da música. (STERN & HENDERSON 

apud TEIXEIRA, 2014). 

 Ainda de acordo com Teixeira (2014, p. 102), também destacam-se como 

características da Performance Arte: “[...] o interesse em colagens e montagens com 

utilização de materiais ocasionais encontrados ou fabricados exclusivamente para 

essa finalidade [...] descompromisso e desinteresse quanto à canonização ou não 

dos diversos formatos estéticos”. 

A Performance Arte é tão desejável quanto a contemplação das obras de arte, 

por exemplo pintura e escultura, assim como apresenta-se uma forma extremamente 

reflexiva utilizada por artistas ao vivo em resposta às transformações de seu tempo. 

Dessa forma, tornou-se o meio de expressão escolhido,  uma ferramenta de muitos 

usos: para a articulação da "diferença" nos discursos sobre multiculturalismo e 

globalização, um modo de expurgar traumas autobiográficos, a alienação política e 

social, de impor a catarse, e de trabalhar sem o acomodável e tradicional objeto 

artístico.  

 

1.2.1 Contexto Histórico 

A definição da Performance  

 
“[...] como linguagem artística específica decorreu da tradição vanguardista 
das artes. Suas origens podem ser traçadas a partir do futurismo e por meio 
do dadaísmo, do surrealismo, dos happenings e de uma gama extensiva de 
variações, todas compartilhando um conjunto de características comuns”. 
(TEIXEIRA, 2014, p. 102) 
 
 

A Performance Arte também é originária de uma série de manifestações 

artísticas ocorridas entre as décadas de 1940 e 1960, a exemplo das ações do 

artista francês Yves Klein: “Salto no vazio” e das “Antropometrias”, mencionadas 

como movimentos iniciais do que viria a ser a Performance Arte no mundo; da 

“Action painting” de Jackson Pollock, primeiro pintor a derramar tinta em vez de usar 

pincel e paleta, abandonando toda e qualquer convenção temática central 

(BECKETT apud SANTOS, 2008); da “Escultura Viva” de Piero Manzoni; de ações 

como “Street works IV” de Vito Acconci, entre outras. (SANTOS, 2008). 

Segundo Goldberg (2006), a Performance surge, reconhecidamente, como 

manifestação artística, a partir dos anos 1970, ocorrendo em diversas artes como 
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pintura, arquitetura, música, dança, teatro, poesia, porém como oposição às formas 

de arte convencionais de seu tempo, contra o racionalismo e objetividade artística.  

Nessa época, havia uma tradição de artistas voltando-se à Performance como 

meio de expressar e dar vida a diversas ideias formais e conceituais, realizada 

amplamente em vários meios e circunstâncias, praticada a partir de diferentes 

formas e denominações, durante todo o século passado até hoje.  

As escolas de arte introduziram a Performance em seus cursos, os museus 

patrocinavam festivais e os espaços dedicados à Performance Arte surgiram nos 

maiores centros artísticos internacionais. Esses eventos ficaram em evidência e 

desempenharam um importante papel na história da arte e na criação artística. 

 

Essa postura radical fez da performance um catalisador na história da arte 
do século sempre que determinada escola quer se tratasse do cubismo, do 
minimalismo ou da arte conceitual, parecia ter chegado a um impasse, os 
artistas se voltavam para a performance como um meio de demolir 
categorias e apontar para novas direções. Além do mais, no âmbito dos 
artistas que, sucessivamente, lideraram o processo de ruptura com as 
tradições, a performance esteve durante o século XX, no primeiro plano de 
tal atividade: uma vanguarda da vanguarda. (GOLDEBERG, 2006, s/p) 

 

 

De acordo com Souza (2016), no século XX, o que a Performance Arte 

possuía em comum entre os movimentos artísticos como teatro e dança foi o 

interesse em desenvolver as qualidades expressivas do corpo, especialmente em 

celebrar a forma e o processo em vez do conteúdo e do produto.   

 
A Performance atual não se baseia num personagem como no teatro 
tradicional, mas nos próprios corpos dos performers, suas próprias 
experiências e autobiografias, numa cultura ou num mundo que se 
fizeram performativos pela consciência que tiveram de si e pelo 
processo de se exibirem para uma audiência. (ibidem, p. 8) 

 

Os artistas optaram pela Performance para se libertarem dos meios de expressão 

dominantes e das limitações em trabalhar dentro dos sistemas de museus e galerias. 

O papel desempenhado pela Performance contribuiu contra os convencionalismos 

da arte estabelecida, eliminando barreiras entre as belas-artes e a cultura popular. 

 

A performance tem sido um meio de dirigir-se diretamente a um 
grande público, bem como de chocar as platéias, levando-as a 
reavaliar suas concepções de arte e sua relação com a cultura. Por 
outro lado, o interesse do público por esse meio de expressão 
artística, particularmente na década de 1980, provém de um aparente 
desejo desse público de ter acesso ao mundo da arte, de tomar-se 
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espectador de seus rituais e de sua comunidade distinta, de deixar-se 
surpreender pelas apresentações inusitadas, sempre transgressoras, 
que caracterizam as criações desses artistas. (GOLDEBERG, 2006, 
Prefácio VIII) 

 

Os manifestos da Performance tornaram-se uma importante referência nos 

estudos culturais, seja em filosofia, sociologia ou antropologia e desenvolveram uma 

linguagem teórica para o exame crítico de seus impactos sobre a história intelectual, 

com objetivo de levantar questões e chegar a novos entendimentos.  

O crescimento exponencial do número de artistas performáticos em diversos 

países, dos museus de arte contemporânea que começam a abrir suas portas à 

mídia ao vivo e dos demais espaços dedicados à realização da Performance, bem 

como, o aumento de novos cursos acadêmicos sobre o assunto, são indícios de que, 

nos próximos anos do século XXI, a Performance Arte continuará sendo a força 

motriz que era na época dos futuristas italianos .   

 

1.3 CAMPO EXPANDIDO 

 

Imagem 4: Campo Expandido 

 
Disponível em: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/17/10/39/ 

wave-639237_960_720.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/17/10/39/


23 
 

De acordo com Quilici (2014), a otimização das relações entre arte e vida, que 

conservou parte das produções vanguardistas, reaparece e adquire um sentido 

renovado nos discursos de alguns artistas, necessitando ser refletida a partir das 

condições específicas do contexto contemporâneo.   

 Assim, o discurso contemporâneo critica a institucionalização da arte e busca 

escapar aos rótulos, à especificidade dos meios, desconsiderando o modelo de um 

“olhar rígido". O fazer artístico torna-se fluido, transitando entre diferentes suportes e 

mídias, estendendo-se em um campo expandido.  

  

 O termo Campo Expandido objetiva nomear proposições que extrapolam 
uma área artística específica, transpondo as fronteiras que separam teatro, 
performance, artes visuais, dança, vídeo, etc. Trata-se de expandir as 
práticas artísticas para fora dos circuitos e dos sentidos que lhe são 
habitualmente atribuídos, articulando-as com outras formas de saber e 
fazer, duvidando e colocando em cheque categorias que se encarregavam 
de situar a arte em um campo cultural notadamente definido”. (QUILICI, 
2014, p. 20) 

 
  

 O trabalho de Rosalind Krauss (apud Quilici, 2014), a respeito do campo 

expandido, concedeu conhecimentos fundamentais para ampliar sua compreensão e 

caracterizá-lo como imagem da multiplicidade de trocas realizadas entre os meios de 

produção. Nesse sentido, o artista prescinde ao papel principal do processo de 

criação e assume um perfil multidisciplinar.  

   
A rigor, o conceito de “campo expandido” remonta ao artigo da crítica e 
pesquisadora norte-americana Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded 
Field”, de 1979, publicado na revista October. Nele, a autora tentava definir 
um novo tipo de práxis, difícil de ser enquadrado no termo “escultura”, que 
estava se tornando “infinitamente maleável”. Diferentemente da atitude 
modernista, pautada no desejo de ruptura e negação das escolas e 
movimentos anteriores para propor o novo, o “campo expandido” designaria 
outro tipo de estratégia. Não se trata mais de jogar com oposições, mas de 
produzir composições complexas de linguagens, técnicas, agentes etc. Por 
isso mesmo, tais práticas não se definem pela adesão a um meio específico 
de expressão (escultura, pintura, por exemplo), preferindo trabalhar com 
diferentes materiais e recursos: fotos, vídeos, ações, esculturas, objetos, 
entre outros. O artista mobiliza e transita por vários suportes e linguagens 
para dar forma às suas inquietações. Para Krauss, tais procedimentos 
caracterizariam uma nova sensibilidade, fundamentalmente distinta da 
“moderna”. (QUILICI, 2014, p. 13) 

 

 Nota-se que a argumentação de Rosalind Krauss (Ibidem) atua no contexto 

das fronteiras entre gêneros e linguagens e suas possibilidades de composição. 

Nesse sentido, o campo expandido e multidisciplinar da Performance configura-se 
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ao possibilitar atravessamentos e mediação entre as artes, reunindo em 

determinado espaço, a presença humana em sua fisicalidade, materialidades 

plásticas, recursos visuais e sonoros, que alcançam forma ao urdir essa “teia de 

procedimentos artísticos”.  

 Segundo Zonno (2008), o perfil do artista contemporâneo é múltiplo, na 

medida em que atua em complexidade e vivencia a liberdade artística, incorporando 

a livre expressão do público ou seja, o sentido de uma poética aberta em seu próprio 

processo de trabalho. A liberdade em relação às convenções artísticas revela uma 

postura em que arte e vida são contra a separação entre o criador e o espectador. 

Nessa perspectiva, como exemplo, pode-se destacar o trabalho realizado pelo 

artista Vito Acconci, atuando na poesia, performance, instalação, filmes, fotografia e 

arquitetura; Robert Smithson transitando entre a apropriação de sítios, mapas, 

fotografias, filmes e a produção de um discurso através de textos que fazem parte 

da criação poética do seu trabalho.  

 

O campo ampliado é um campo complexo, de articulação e agenciamento, 
um sistema dinâmico sempre aberto a novas conexões. Aberto para 
incorporar diferentes mídias, diferentes vozes, diferentes estímulos, fluxos, 
contrastes, acolher a impermanência, o fugidio, o precário. (ZONNO, 2008, 
p. 1214) 

 

Ainda de acordo com Zonno (Ibidem), as situações nunca são interpretadas 

de um ponto de vista estável, imutável, mas sim como um campo de ação, onde 

forças atuam em conjunto com o artista em sua multiplicidade e fluidez de encontros. 

Pode-se inferir que é preciso investir na continuidade do trabalho de 

elaboração, articulação e mediação entre as linguagens artísticas, para que, neste 

“campo expandido”, possamos cultivar conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento do Ser. 
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CAPÍTULO 2 

 

ARTETERAPIA 

 

 
Não se trata de interpretar uma mensagem ou de admirar sua configuração, 
mas de reconstruir o caminho da pesquisa que permitiu ao autor encontrar 
ao mesmo tempo, o que tinha a dizer e a maneira de dizê-lo... 
 

Pain e Jarreau 
 
 

Imagem 5:  Cartografias da Coragem 

 
Acervo pessoal do Autor 

 

Este capítulo, descreve o conceito de Arteterapia, aborda alguns aspectos do 

processo arteterapêutico, bem como algumas de suas estratégias terapêuticas 

básicas.  
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Em seguida, ao relatar sobre o papel das linguagens e materiais expressivos, 

foram destacados alguns benefícios deste trabalho terapêutico.  

Ao final, foram abordados alguns aspectos do processo criativo e do material 

simbólico relevantes para este estudo. A partir dessa reflexão, nota-se que ao criar 

uma produção plástica ou uma obra de arte, é possível criar e produzir a si mesmo. 

Nesse sentido, sempre é ocasião de tornar a vida mais interessante ou seja, 

transformar o “pior dos males” em combustível de criação, realidade e diferenciação, 

e ainda fazer da nossa existência uma “obra de arte”, viver num estado de 

transformação permanente, tornando-se outra pessoa, rompendo e removendo a 

forma que se tinha.   

 

2.1 CONCEITO 

 

Arteterapia é uma prática terapêutica que utiliza a arte como base do seu 

processo operacional. Faz uso de diversas estratégias expressivas como colagem, 

desenho, escultura, expressão corporal, modelagem, música, pintura, sons, 

tecelagem, dentre outras. Pode ser realizada de forma individual ou em grupo. 

Baseia-se no princípio de que o processo criativo é terapêutico e fomentador da 

qualidade de vida. Estimula a expressão criativa, auxilia no desenvolvimento motor, 

no raciocínio e no relacionamento afetivo. Através da arte é promovida a 

ressignificação dos conflitos, promovendo a reorganização das próprias percepções, 

ampliando a percepção do indivíduo sobre si e do mundo. A Arte é utilizada no 

cuidado à saúde com pessoas de todas as idades, por meio da arte, a reflexão é 

estimulada sobre possibilidades de lidar de forma mais harmônica com o stress e 

experiências traumáticas (BRASIL, 2017).  

  

Existem inúmeras possibilidades de conceituar arteterapia. Uma delas é 
considerá-la como um processo terapêutico decorrente da utilização de 
modalidades expressivas diversas, que servem a materialização de 
símbolos. Estas criações simbólicas expressam e representam níveis 
inconscientes da psique, configurando um documentário que permite o 
confronto, no nível da consciência, destas informações, propiciando 
“insights” e posterior transformação e expansão da estrutura psíquica. Uma 
outra forma de dizer, poderá ser simplesmente terapia através da Arte. 
(PHILIPPINI, 1998, p. 01)  
 
 

A Arteterapia inclui em seus pressupostos básicos, a questão do seu campo 

de conhecimento transdiciplinar. Há necessidade de interagir constantemente com o 
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fazer artístico, as artes visuais, psicologia, consciência corporal, dança, literatura, 

antropologia, e sobretudo de acordo com a concepção Junguiana, a compreensão 

da narrativa dos mitos, ritos e manifestações folclóricas. 

 
Os parâmetros para a formação e/ou especialização em Arteterapia foram 
estabelecidos pela União Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT) 
e contemplam uma carga horária e parâmetros curriculares básicos, 
ministrados em treinamento específico, incluindo estágio prático 
supervisionado. No exercício de sua prática, cabe aos arteterapeutas 
criarem, conservarem, ativarem e ampliarem espaços de autonomia criativa, 
liberdade de expressão, estimulando, assim, alternativas socialmente 
inovadoras e contributivas ao desenvolvimento sustentável de 
comunidades. (UBAAT, s/d, p. 11) 

  

Arteterapia também pode ser entendida como um caminho de expressão do 

ser e desenvolvimento da sua criatividade, um caminho de encontro consigo mesmo, 

com possibilidade de mudanças. Nesse sentido, o indivíduo ao colocar-se de forma 

ativa nesse processo, consegue exercitar sua autonomia expressiva, afirmando de 

forma ética um próprio modo de viver. 

 

2.2 O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

Imagem 6:  Mandala 

 
(JUNG, 2016, Capa) 
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Ao iniciar o processo arteterapêutico é relatado sobre a forma de trabalho, as 

condições de funcionamento, o cronograma a ser agendado (período, dia, horário 

etc.), os tipos de modalidades a serem trabalhadas (individual ou grupal), bem como 

são esclarecidas as possíveis dúvidas sobre o processo em si.  

Durante a entrevista (anamnese) e avaliação inicial, é importante conhecer o 

estágio de desenvolvimento e o comportamento (afetivo-cognitivo) do cliente, a fim 

de estabelecer as formas de conduta e comunicação, bem como conhecer suas 

habilidades.  

O setting arteterapêutico e a escolha adequada dos materiais referentes às 

modalidades expressivas são fundamentais na prática arteterapêutica. Na formação 

do arteterapeuta, existe uma capacitação específica para lidar de maneira flexível 

com estes elementos, selecionando de forma adequada as estratégias mais 

produtivas para cada contexto. 

Segundo Philippini em seu livro “Grupos em Arteterapia – Redes Criativas 

para Colorir Vidas” (2011), o processo arteterapêutico se dá em 03 fases: 

Diagnóstica; Estímulos Geradores e Processos Autogestivos.  

 A autora cita que, as sessões devem ter um tempo para serem preparadas e 

encerradas. Assim, recomenda-se reservar 20% do tempo para iniciar às sessões 

com atividades de aquecimento, técnicas de respiração e relaxamento libertadoras 

de tensões, movimentos corporais espontâneos e conscientes, emissão de sons ou 

improvisação sonora, jogos ou brincadeiras; 60% do tempo para realizar e 

desenvolver a atividade prevista, e os últimos 20% restantes do tempo são para 

encerrar a atividade, por exemplo através da escrita criativa, compartilhamento e 

reorganização do espaço. 

Na fase Diagnóstica, cabe ao arteterapeuta esclarecer os objetivos das 

sessões, as metas de atendimento, construir um repertório de informações 

adequado a cada cliente, encontrar estratégias e adaptar os tipos de modalidades e 

materiais expressivos a serem trabalhadas às analogias dos respectivos quadros 

clínicos e, assim, ativar os “núcleos saudáveis”, visando sempre a sua eficiência, 

respeitando o ritmo e a história pessoal de cada indivíduo (Ibidem).  

Nesse sentido, o arteterapeuta busca desbloquear e ativar o processo 

criativo, cumprindo as seguintes condutas focais, de acordo com Philippini (2011):  

1º) Deve iniciar, desdobrar e encerrar as seções, providenciando os materiais, 

de forma gradual, informando sobre as atividades e utilização dos recursos 
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plásticos, organizando os tempos de maneira adequada para cada atividade. 

Tem que destacar-se como “figura”, ou seja, concentrar em si a 

responsabilidade pela condução do processo.  

2º) Verificar o comportamento e quais são as necessidades do indivíduo, bem 

como as formas de comunicação, a temática predominante, o desempenho 

plástico e criativo, os aspectos afetivos mais relevantes, registrando as 

circunstâncias e memórias afetivas.  

3º) Nesta fase, não deve utilizar atividades coletivas, somente trabalhos 

individuais. Nesse sentido, deve-se apresentar o material e proporcionar um 

ambiente em que cada indivíduo, possa expressar-se livremente, na medida 

em que cada pessoa produz conteúdos simbólicos de maneiras diferentes e 

com intencionalidades diferentes. 

4º) Não discriminar temas, a fim de verificar o que cada indivíduo tem a 

oferecer ou produzir durante a atividade.  

5º) A experimentação plástica deve ser diversificada para cada sessão. 

6º) Não são misturadas linguagens expressivas nas sessões, a cada dia uma 

única linguagem que poderá ser segmentada em até 04 técnicas, por 

exemplo: Pintura (realizada com pincel, com rolinho, com moldes vazados, 

com esponjas).  

7º) Através da observação dos eventos e desempenho apresentados ao longo 

dos encontros, formular a hipótese diagnóstica. 

 

Ao término das sessões Diagnósticas, chega-se a uma hipótese, a ser 

validada ou não, através dos Estímulos Geradores, que representam a segunda fase 

do processo arteterapêutico, em abordagem breve.  

Nessa fase, o papel do arteterapeuta alterna-se entre “figura e fundo”, com 

predomínio para o “fundo”, isto é, para o que não é percebido de forma relevante, 

uma vez que no processo perceptivo o que se destacará serão os campos 

simbólicos apresentados através dos Estímulos Geradores, que propiciam o 

aparecimento da questão central do indivíduo, ou seja, dos conteúdos latentes a fim 

de que possam emergir a psicodinâmica de grupo, ser confrontados, elaborados e 

transformados. O campo simbólico é dinamizado por meio do arteterapeuta, que 

pode apresentar um repertório de vídeos (documentários e filmes), poesias, textos, 

contos, letras de músicas, danças, etc. Os Processos Autogestivos correspondem à 
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terceira fase do processo. Nesse momento, o arteterapeuta assume uma posição 

discreta, “fundo” e oferece suporte ao instrumentalizar os movimentos de autonomia 

criativa do cliente ou dos integrantes do grupo. Nessa fase, deve haver atenção 

especial, por parte do arteterapeuta, quanto à prevenção de reações 

contratransferênciais, o que poderia retardar e comprometer o desligamento do (s) 

cliente (s) ao processo arteterapêutico. Neste momento, é importante a auto-gestão. 

Sendo assim, de acordo com as atividades propostas, há necessidade que o próprio 

cliente possa conduzir seus respectivos processos criativos (PHILIPPINI, 2011).  

Ao longo do percurso arteterapêutico, a energia psíquica do indivíduo será 

traduzida em concretude por meio das produções expressivas e, nesse sentido, o 

arteterapeuta deve observar e analisar a produção expressiva, plástica e criativa, 

favorecendo transformações benéficas ao cliente, principalmente relacionadas ao 

modo de desenvolver suas atividades e participação no contexto social (Ibidem). 

Philippini (2011) complementa afirmando que no final de cada sessão, o 

arteterapeuta elabora o fechamento e a avaliação da atividade, ocasião em que 

podem ser compartilhados sentimentos e, trabalhadas emoções e percepções com o 

cliente ou grupo.        

O percurso arteterapêutico e o mapeamento de resultados, devem ser 

registrados através da observação, acompanhamento e avaliação da produção 

expressiva, plástica e criativa.  

 

[...] é elaborado a partir da análise de produções plásticas registradas 
através dos mediadores criativos e modalidades expressivas e plásticas 
diversas, adaptadas às condições, limites e características de indivíduos ou 
grupos atendidos, bem como ao espaço em que realiza-se a sessão 
arteterapêutica. (UBAAT, s/d, p. 10).  

 

Na busca do autoconhecimento e resgate de conteúdos antes inconscientes, 

arteterapeuta e cliente se dedicarão a descobrir e compreender significados desses 

eventos psíquicos, ampliando a possibilidade de estruturação da personalidade, e 

auxiliando na elaboração de maneiras mais produtivas para comunicação e 

interação. 

 

2.3 LINGUAGENS E MATERIAIS EXPRESSIVOS 

 

Cada tipo de modalidade expressiva da Arteterapia tem propriedades 

terapêuticas inerentes e específicas. Por isso, cabe ao arteterapeuta construir um 
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repertório básico de informações relativas a cada uma delas, com o intuito de 

adequar os tipos de modalidades expressivas e materiais às analogias e aos 

quadros clínicos atendidos.  

 

Imagem 7: Caixa de Areia 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

 

 “O universo dominante em arteterapia é o da sensorialidade e da 

materialidade: texturas, cores, formas, volumes, linhas. E integrar-se e movimentar-

se nesse universo requer atenção e preparo.” (PHILIPPINI, 1998, p. 01). 

Os materiais expressivos possuem propriedades terapêuticas, portanto 

devem ser conhecidos e escolhidos de maneira apropriada. Como veículos da 

criação, simbolizam as mensagens do inconsciente em imagens. Em Arteterapia, 

imagens contêm informações, proporcionam condições para realizar associações e 
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configurar em símbolos integradores toda a energia psíquica que caminha para a 

jornada da individuação de cada um. 

Para o desenvolvimento das atividades, deve-se oferecer material de boa 

qualidade, assim o cliente, depois de bem instrumentalizado, conseguirá expressar-

se melhor e de forma espontânea, não se prendendo tanto à técnica, nem tendo 

problemas operacionais para desenvolvê-la.  

 “[...] os materiais para as diversas modalidades expressivas podem ser 

escolhidos e adaptados para a realidade do setting onde o processo arteterapêutico 

será desenvolvido, e os indivíduos e (ou) grupos que serão acompanhados [...].” 

(UBAAT, s/a, p. 11).  

No decorrer do processo, pode-se adotar uma multiplicidade de tipos de 

modalidades ou apenas uma delas, intensificada à medida que o cliente consegue 

explorar mais facilmente suas possibilidades expressivas.  

 
A brincadeira simbólica ou a capacidade de representar leva o cliente a 
experimentar a possibilidade de ser outra pessoa e, fantasiando, vive essa 
criação intensamente. Permite, ainda, que o indivíduo retorne a si mesmo e 
à realidade, sem se perder ou se fixar na situação imaginada (OLIVEIRA 
apud VALLADARES, 1998, p. 35).  
 
 

Os tipos de modalidades expressivas mais utilizadas na Arteterapia e suas 

características básicas estão descritas a seguir:  

 
Desenho: objetiva a forma, a precisão, o desenvolvimento da atenção, da 
concentração, da coordenação viso-motora e espacial. Concretiza alguns 
pensamentos e exercita a memória, relacionando-se ao movimento e ao 
reconhecimento do objeto; tem, também, a função ordenadora.  
Pintura: a fluidez da tinta, com a sua função liberadora, induz o movimento 
de soltura e de expansão, trabalhando o relaxamento dos mecanismos 
defensivos de controle. A pintura lida com sentimento, emoção, sensação e 
aflora a sensibilidade, além de evocar o gesto e a intuição. É uma técnica 
limitada pelos suportes/superfícies, tonalidades e cores.  
Colagem/Recorte: favorece a organização de estruturas pela junção e 
articulação de formas prontas. Diferentemente, a organização espacial é 
simbólica, reparadora e de baixo custo. (VALLADARES, 2008, p. 34). 
 

 

Ainda em Valladares (2008, p. 35 e 36), 

 
Modelagem: é uma atividade especialmente sensorial, uma vez que 
trabalha o toque da mão e a organização tridimensional. Permite ao 
indivíduo colorir as peças criadas por ele, após a secagem.  
Construção: construir significa edificar, estruturar, organizar, elaborar. É 
uma atividade de organização tridimensional, pois requer níveis mais 
elaborados que os das atividades bidimensionais.  
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Teatro: a dramatização permite a experimentação de novos papéis. 
Desenvolve a criação de histórias, personagens e figuras, nas quais o 
boneco dá à pessoa o direito de dizer algo que ela não diria por si só. O 
teatro arteterapêutico é bastante abrangente devido às várias comunicações 
simbólicas surgidas a partir de suas produções. Seus textos e imagens 
numerosos e variados facilitam não só o confronto do usuário com as 
informações em geral, mas também que o arteterapeuta atenda as 
mensagens.  
Tabuleiro de areia: técnica que permite criar cenas tridimensionais em 
cenários ou em desenhos abstratos em uma caixa de tamanho específico, 
utilizando areia, água e um grande número de miniaturas realistas.  
Escrita criativa: essa técnica consiste em descrever de modo criativo 
determinado trabalho de arte, bem como o processo vivenciado em sua 
elaboração. Ao desenvolvê-la, o autor não se preocupa com pontuação, 
erros gramaticais ou de ortografia, pois o importante é expressar conteúdos 
do inconsciente e sua conseqüente reorganização interna. (VALLADARES, 
2008, p. 35 e 36)  

 

Como foi visto anteriormente, foram ilustradas algumas possibilidades de 

materiais e linguagens expressivas que podem ser incluídas como estratégias 

facilitadoras no contexto arteterapêutico.   

 

2.4 A REFLEXÃO EM TORNO DO PROCESSO CRIATIVO E MATERIAL 

SIMBÓLICO 

               

Imagem 8: Buda 

 
Disponível em: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/27/03/02/buddha- 

785865 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/27/03/02/buddha-
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A possibilidade do fazer criativo, da expressão e comunicação através de 

materiais plásticos e artísticos em espaços e circunstâncias em que pode ocorrer 

intenso sofrimento físico e emocional, tende a criar efetivas possibilidades de 

melhoria das condições psíquicas, amenizando desconfortos, sofrimentos causados 

pelo medo, pela solidão, pelas incertezas quanto ao futuro, contribuindo para o bem 

estar dos pacientes atendidos.  

Partindo da premissa que trabalhar a criatividade é terapêutico, torna-se 

necessário para o desenvolvimento do cliente, que o arteterapeuta tenha 

conhecimento sobre teorias da criatividade e seja um provocador do processo 

criativo. Portanto, é fundamental o arteterapeuta conhecer essas fases do processo 

criativo, entender em que momento o cliente encontra-se, inclusive para auxiliar e 

favorecer os momentos seguintes do percurso criativo, alimentando e 

desenvolvendo a autonomia expressiva e de comunicação. 

No processo criativo surge o material simbólico, e também neste contexto é 

trabalhado o material simbólico. 

A observação atenta no acompanhamento da expressão simbólica, 

configurada nas diversas produções artísticas dos clientes, constitui-se em 

estratégia terapêutica eficaz para o planejamento coletivo de intervenções 

apropriadas e, neste sentido, o arteterapeuta, poderá contribuir na elaboração e 

implementação de trabalhos terapêuticos adequados. 

 

2.4.1 Processo Criativo 

Na abordagem arteterapêutica com suporte na Teoria Junguiana, a 

criatividade é considerada um fator primordial já que corresponde a um dos instintos 

básicos inerente à condição humana, possuindo função estruturante no 

desenvolvimento, na medida em que o ato de criar formas, explorar cores e 

materializar imagens simbólicas, mediada por estímulos sensoriais, fazem indivíduos 

entrarem em contato com suas memórias afetivas, experiências e histórias pessoais, 

favorecendo o surgimento de imagens carregadas de energia psíquica e conteúdos 

inconscientes dos seus criadores. Este processo possibilita à compreensão, 

transformação, estruturação e expansão da personalidade do indivíduo através do 

processo criativo. 

Os processos criativos são processos construtivos globais. Envolvem a 
personalidade toda, o modo da pessoa diferenciar-se dentro de si, de 
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ordenar e de relacionar-se com os outros. Criar é tanto estruturar quanto 
comunicar-se, é integrar significados e é transmiti-los. Ao criar, procuramos 
atingir uma realidade mais profunda do conhecimento das coisas. 
Ganhamos concomitantemente um sentimento de estruturação maior; 
sentimos que nos estamos desenvolvendo em algo de essencial para o 
nosso ser (OSTROWER apud MACIEL, 2012, p. 53).  
 
 
 

Imagem 9: Mosaico - Violão 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Nachmanovitch (1993, p. 22) ao referir-se ao processo criativo diz: “[...] as 

personalidades são diferentes e o processo criativo de uma pessoa não é igual ao 

de outra”.  

 
O processo do pensamento criativo tem sido estudado por diversos autores, 
na tentativa de entender as relações que estabelecemos com cada fase ou 



36 
 

processo, já que as condições favoráveis ao momento de inspiração variam 

de acordo com cada indivíduo. (ROCHA, 2009, p. 91). 
 

“O processo criativo quando ativado de forma apropriada, restaura, resgata, 

recupera, reorganiza, redireciona e libera o fluxo de energia psíquica em favor do 

bem-estar e da expressividade de cada indivíduo” (PHILIPPINI, 2011, p. 23).  

Assim, o processo criativo é considerado um trajeto marcado por símbolos e 

por mensagens simbólicas do inconsciente, configuradas em imagens que 

assinalam, propiciam associações e contêm informações sobre a jornada de 

individuação de cada um.   

 

Deste modo, como uma rede de Indra, um processo criativo se ativa, pode 
vir a libertar movimentos expressivos que fazem nascer outros gestos 
criativos. Estes podem nascer de simples manchas coloridas, mas que 
podem despertar uma sensação de arco-irís, que traz a vontade de cantar. 
E o canto pode abrir a porta para o afeto represado que ao se soltar traz 
junto a palavra não dita, que assim, já pode virar poema. Um poema pode 
inspirar os traços que firmes podem configurar um projeto, E assim se 
ordenam os fios dos afetos que tramam a urdidura que fortalecem a rede de 
criatividade. E com cada experiência criativa que é feita, a rede se expande, 
aumentando seu campo de ação e gerando outras redes, que gerarão 
outras e outras mais. é nessa grande teia, das artes, da esperança e da 
vida, cada vez que criamos podemos renascer e celebrar, sem medo de 
sermos felizes... (PHILIPINNI, 2013, p. 72) 

  

2.4.1.1 Fases do Processo Criativo 

De acordo com Rocha (2009), cada fase ou etapa do processo criativo é 

vivenciada de forma extremamente pessoal, na medida em que depende do estado 

emocional, de seus interesses, da sua motivação, do seu envolvimento, do empenho 

e da dedicação dispensada pelo criador. Cada indivíduo poderá apresentar um 

tempo diferenciado ao vivenciar as fases e/ou as etapas do processo criativo. 

 Além disso, as influências sofridas pelo indivíduo podem ocorrer de acordo 

com as condições ambientais, sociais e culturais, atuando diretamente na forma em 

que o indivíduo vai vivenciar o processo criativo e suas fases. 

A partir do momento em que consigo entender em que fase o cliente se 

encontra, posso propiciar a fase seguinte. 

 Kneller (apud Rocha, 2009, p. 92 e 93), aponta cinco fases para sequenciar o 

processo criativo, a saber: 

 

Apreensão: Nesta fase, há a percepção ou a sensação do problema a ser 
resolvido. 
Preparação: Investiga-se, de diferentes maneiras, sobre o problema em 
questão. Ler, anotar, discutir, indagar e explorar faz com que o indivíduo vá 
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se informando e se familiarizando com as ideias existentes, com o que já foi 
feito ou investigado sobre a questão a ser solucionada. Logo depois, deve-
se colocar de lado o material investigado e abrir espaço para que suas 
ideias surjam e se desenvolvam. 
Incubação: Trabalha-se com hipóteses em nível inconsciente, após 
investigar, ler e obter informações sobre a questão a ser resolvida. Neste 
momento, as informações obtidas na fase anterior podem ser cruzadas. A 
mente funciona como uma incubadora. O período de incubação varia de 
indivíduo para indivíduo e é tido como a etapa ou a fase mais importante do 
processo. 
Iluminação: A ideia iluminadora surge. Vem espontaneamente, após a 
incubação. É o “clímax” do processo criativo, o momento do “Ahá!”, “Já sei!”, 
“Heureca!”. A mente se ilumina, e vêm a descoberta, a resposta, o insight e 
tudo se encaixa, passa a fazer sentido e fica claro. Para Murphy (1947) a 
iluminação leva à integração. 
Verificação: Esta fase conclui o processo criativo, sendo assim, o indivíduo 
dá forma à solução     encontrada. Neste momento, é verificado pelo criador 
se suas ideias são executáveis, se são válidas. Este processo pode durar 
anos, meses, semanas, dias, horas, não há regra, até que o individuo 
consiga executá-la e dar a forma final desejada. (Kneller apud Rocha, 2009, 
p. 92 e 93) 

 

A imaginação dá início ao processo; o intelecto e o julgamento finalizam a 

obra. (KNELLER apud ROCHA, 2009).  O criador verifica qual o impacto que seu 

produto causa no meio em que vive e na sociedade, e recebe a sua avaliação. 

 

2.4.2 Material Simbólico 

 

[...] expressam e representam níveis profundos e inconscientes da psique, 
configurando um documentário que permite o confronto, no nível da 
consciência, destas informações, propiciando “insights” e posterior  
transformação e expansão da estrutura psíquica. (PHILIPPINI, 1998, p. 01)  

 

Imagem 10: Mosaico - Iogue 

 
Acervo pessoal do Autor 
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O material simbólico revelado ao individuo advém dos processos autônomos 

da psique. Quando este material surge na consciência, o individuo não tem qualquer 

controle sobre ele, assim convém apenas aceitar as imagens e expressá-las da 

melhor forma que conseguir.   

À medida que as qualidades da personalidade que, por alguma razão não 

puderam desenvolver-se, bem como as características desagradáveis que 

desejamos esconder, tornam-se conscientes, surge uma cisão e tensão entre os 

sistemas consciente e inconsciente. Esses opostos, por sua vez, procuram 

equilibrar-se, e essa ligação se processará mediante símbolos. 

Assim, o símbolo pode ser entendido como “aquilo que une”, ou seja, 

apresenta uma função estruturante, visto que atrai para si a energia psíquica e 

propicia forma aos processos pelos quais essa energia é canalizada, promovendo a 

dialética entre os opostos, consciente e inconsciente. 

  

A função transcendente, é uma “Função da psique que espontaneamente 
produz a união dos opostos. O que propicia essa união de maneira 
equilibrada é o símbolo, elemento comum aos sistemas consciente e 
inconsciente. A união dos opostos permite a transição de uma atitude 
psicológica para outra sem que haja perda do material inconsciente. Sua 
intencionalidade diz respeito à possibilidade de ir além (transcender de um 
conflito sem cair na parcialidade. (GRINBERG, 2003, p. 225) 
 

 
No processo arteterapêutico, os símbolos servem como indícios, para                                                                                  

interpretação do que está além do manifesto. "[...] a compreensão dos múltiplos 

significados contidos nos símbolos advém do trabalho criativo, plástico e expressivo 

que deve, sempre que possível, preceder a abordagem verbal do mesmo." 

(PHILIPPINI, 2009, p. 16). 

Esta multiplicidade de informações é desenvolvida e trabalhada pelas 

linguagens plásticas e expressivas, numa estratégia de abordagem denominada 

amplificação simbólica.  

   

A amplificação simbólica em Arteterapia tem como conceito: conjunto de 
estratégias expressivas que facilitam a compreensão do significado de um 
símbolo, permitido sua aproximação aos processos secundários de 
elaboração (consciência), contribuindo para a expansão da estruturação 
emocional. Vai se utilizar de estratégias construídas através de atividades 
que permitam uma elaboração pré-verbal através da transposição de 
linguagens expressivas, buscando encontrar o canal mais facilitado para 
cada  indivíduo, e na pesquisa do material que oferece melhores condições 
expressivas para configuração de um determinado símbolo. (PHILIPPINI, 
2009, p. 18) 
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Cada símbolo produzido no setting arteterapêutico poderá ser compreendido 

em relação ao seu criador. 

 
As produções dizem muito de quem as produz. Quando produzimos ou 
criamos algo, colocamos um pouco de nós no que estamos fazendo. 
Observar e analisar o que nossos clientes ou alunos produziram possibilita 
um maior entendimento sobre o criador. Podemos entender o criador ao 
observar a sua criatura. (ROCHA, 2009, p. 104) 

 

De acordo com essa concepção, toda produção artística expressa conteúdos 

inconscientes do seu criador e por meio de símbolos revela sua conjuntura psíquica.  

Através do exercício permanente e sistemático de análise dos eventos e 

situações vivenciadas, que remetem à natureza simbólica das ações, é possível 

ampliar as perspectivas de compreensão sobre o si mesmo. 

Ao final do monitoramento e análise simbólica, um sentido mais coerente, 

homogêneo e intrínseco é encontrado, conduzindo à descoberta de novas direções 

na busca de solução de conflitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III 

 

A PERFORMANCE E SUAS CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO 

ARTETERAPÊUTICO 

 

 
Imagem 11: Entrada da Escola de Artes Visuais (EAV) 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Neste capítulo, inicialmente a questão desafiadora foi pensar qual seria a 

melhor maneira de inserir a performance como linguagem expressiva no processo 

arteterapêutico.  

O fato da performance ser uma área em pleno desenvolvimento, e vir 

configurando-se como um campo pedagógico por excelência, instigou a realização 

deste estudo sobre possíveis contribuições ao conjunto de atividades produtivo-

criativas desenvolvidas no processo arteterapêutico.  

Para descrever essas práticas, foram utilizados referenciais teóricos 

apontados respectivamente por Angela Philippini, Regina Melim e Marco Silva: EN-

FORMAR e PER-FORMAR para IN-FORMAR e TRANS-FORMAR; Proposições e 

Espaços para Performar; Pedagogia do Parangolé. 
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3.1 EN-FORMAR E PER-FORMAR PARA IN-FORMAR E TRANS-FORMAR  

 

Imagem 12: Performance Coletivo Intervenção Urbana 

 
Disponível em: http://s.frizz.com.br/original/2015/09/25/desvio-coletivo-interven-o-urbana-e-

performance- cr-ditos-de-eduardo-bernardino.jpg 
 

  

De forma análoga ao referencial relatado por Angela Philippini, no livro 

“Cartografias da Coragem”, este estudo aponta o desdobramento do seguinte 

percurso: “EN-FORMAR e PER-FORMAR para IN-FORMAR e TRANS-FORMAR”. 

 

Em Arteterapia, dar forma corresponde a organizar para compreender e 
transformar. Através da materialização de símbolos presentes na produção 
expressiva, cumpre-se a função transcendente, ou seja: a comunicação 
simbólica cria condições de estruturar, informar e transcender  (PHILIPPINI, 
2013, p. 49). 

  

Pode-se notar, ao analisar as estratégias diversas a serem utilizadas no 

trabalho arteterapêutico, que existem pessoas que apresentam dificuldades ou 

resistência em verbalizar sentimentos e compartilhar ideias. Nem sempre, a palavra 

falada oferece a função simbólica que poderia estar associada a ela.  

A dificuldade em expressar sentimentos pode ser facilitada através da 

expressão artística. Assim, ao elaborar uma escrita criativa, pintar, desenhar, 

modelar, construir, fazer uma performance, pode-se utilizar instrumentos que 

http://s.frizz.com.br/original/2015/09/25/desvio-coletivo-interven-o-urbana-e-performance-
http://s.frizz.com.br/original/2015/09/25/desvio-coletivo-interven-o-urbana-e-performance-
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facilitem a transposição do não verbal ao verbal. Tanto o fazer artístico quanto o 

processo de criação e reflexão do que é produzido são considerados como 

transformadores para aqueles que criam. 

No processo arteterapêutico, os clientes para serem capazes de comunicar o 

que perceberam, terão necessidade de conter, sem que haja rompimento da ideia 

captada, as intensas emoções estimuladas. 

 

[...] a matéria-prima formada pela energia psíquica antes difusa e fugidia 
ganha um continente. Assim, à etapa de dar forma, segue-se a 
possibilidade de In-formar, cumprindo-se a função transcendente. A forma 
permite que surja a compreensão, a codificação e a atribuição gradual de 
significado pela consciência. O desdobramento seguinte é que, da 
informação, surge a possibilidade de transformação, ou seja, a “a ação de 
atravessar a forma” e já se está pronto para um novo estágio de 
funcionamento, comunicação e expressão. (PHILIPPINI, 2013, p. 49). 

 

Segundo Philippini (2013), o processo de ativação da função transcendente 

depende essencialmente da colaboração de quem cria, ao experimentar-se e 

expressar-se com liberdade. Deste modo, através de uma favorável aliança 

arteterapêutica, propõe-se inicialmente ‘‘En-Formar”. Ao “En-Formar”, pode-se obter 

o suporte necessário para a identificação projetiva e apontar caminhos a fim de 

estabelecer os primeiros contatos com as memórias afetivas, bem como é o 

momento em que a pessoa consegue a oportunidade de criar e repetir até alcançar 

um produto estético.  

Nestes caminhos, ao “Per-Formar” e construir uma cena, ocorre um processo 

possível de informação e transformação. Pretende-se através da Performance, 

facilitar a compreensão do significado das imagens simbólicas.  

Ainda de acordo com Philippini (ibidem), a energia psíquica, antes reservadas 

nestes conteúdos inconscientes, é libertada, assim pode-se explorar e retirar as “In-

Formações” necessárias para prosseguir em novas trilhas deste processo. Ao “In-

Formar”, verifica-se um campo propulsor de mudanças e consciências positivas 

favorecendo uma transformação significativa das questões e sintomas apresentados 

no início do trabalho terapêutico. 

Nesse sentido, o desdobramento deste processo “En-Formar, Per-Formar, In-

Formar e Trans-Formar”, passa a ser visto como terapêutico, na medida em que são 

criadas possibilidades de encontrar respostas, descobrir novos rumos, agir e 
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atravessar formas de comportamento que antes eram desfavoráveis, contribuindo 

para o desenvolvimento e bem-estar do ser. 

  

3.2 PROPOSIÇÕES E ESPAÇOS PARA PERFORMAR 

 

Imagem 13: Oca – Parque Lage 

 
Acervo Pessoal do Autor. 

 

"Indícios, rastros, sugestões ou dispositivos que venham a provocar absurdos 

capazes de construir uma performance. Pequenas delicadezas, inserções no 

cotidiano: tudo é materialidade possível para compor espaços de performação." 

(SUPERFICIEDOSENSIVEL, s/d, s/p). 

As proposições podem funcionar como estímulos sensoriais que, por sua vez, 

poderão remeter às memórias afetivas e traumáticas.  

"Essas memórias nos fazem entrar em contato com nossa história, 

experiências e sentimentos íntimos, despertando a função criadora e favorecendo o 

aparecimento de imagens carregada de energia psíquica [...]" (MACIEL & 

CARNEIRO, 2012, p. 55).  
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A proposição torna-se, assim, um sinalizador que aguarda uma ação 

participativa ou gesto de compartilhamento. Nesse sentido, a proposição requer uma 

ação para realização, ou ainda, o ato como ativador de outros atos, nesse caso 

estabelecendo a condição de um propositor de ações, que seriam levadas a termo 

pelo participante - espectador.  

Transferindo essa perspectiva para Arteterapia, pode-se pensar no espaço 

para Per-Formar, como espaço potencial, a ser trabalhado e colocado em exemplos 

de ações cotidianas para realização de uma Performance. 

 

Para tanto, será lançada a noção de espaço de performação, traduzido 
como aquele que insere o espectador na obra-proposição, possibilitando a 
criação de uma estrutura relacional ou comunicacional. Ou seja, o espaço 
de ação do espectador ampliando a noção de performance como um 
procedimento que se prolonga também no participador. (MELIM, 2008, p. 9) 
 

“Parafraseando o artista Richard Serra: o que nos interessa é a oportunidade 

de nos tornarmos algo diferente do que somos ao construirmos espaços que algo 

contribuam para a experiência daquilo que somos” (ZONNO, 2008, p. 1215). 

A participação ativa do cliente pode ser desenvolvida, conforme os conteúdos 

e meios arquitetados pelo arteterapeuta. Ao inserir e conduzir o cliente na 

proposição, o arteterapeuta possui a responsabilidade de disponibilizar um campo 

de possibilidades e caminhos, a fim de propiciar um ambiente de expressão e 

comunicação.  

Assim, no contexto do espaço arteterapêutico, quando elementos são 

acionados, o espaço de ação pode ser expandido pelo cliente através da 

Performance, assim o participante poderá conduzir suas explorações e construir 

seus próprios “mapas”, possibilitando outras ações e procedimentos igualmente 

performativos. 

 

3.3 PEDAGOGIA DO PARANGOLÉ 

 

O Parangolé foi criado no fim da década de 60, pelo artista plástico Hélio 

Oiticica. Na apresentação dos Parangolés, o público era convidado a participar da 

obra, ser a própria obra de arte em movimento, vestir as capas coloridas e re-

montáveis. (SILVA, 2003).  

 



45 
 

Segundo Coelho (2014), o Parangolé surgiu da relação do artista Hélio 

Oiticica com a Escola de Samba da Mangueira. Nessa época, o artista pesquisou 

sobre como ‘levar a cor do bidimensional da tela de arte para o tridimensional do 

espaço, em libertar e dar movimento a cor, através do movimento do próprio corpo’. 

No texto “A dança na minha experiência”, Oiticica relata que a ideia do movimento 

do corpo sambando e dançando, fez com que vislumbrasse alguém ostentando uma 

capa para fazer esse tipo de movimento.  

 
 

Imagem 14: Parangolé 

 
Disponível em: http://cinefashion.com.br/wp- content/uploads/2014/08/Parangolés.jpg 

 

O participante não é obrigado a sambar ou dançar ao usar o Parangolé, mas 

há um corpo específico que se intui no Parangolé, com possibilidades de 

transformação. Nota-se, uma perspectiva de pensamento traduzida através da 

dança, ou seja, em como a pessoa participante da obra, consegue refletir, se 

reconhecer enquanto indivíduo e libertar-se ao usar o Parangolé. (COELHO, 2014) 
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Os “Parangolés” só existem enquanto acontecimento, por sua ênfase na 

execução, cores em ação e performance, que revelam-se à medida que o indivíduo 

ao vestir-se, realiza diversos movimentos ao dançar ou correr.  

  

Apresenta a fusão de cores, estruturas, danças, palavras, fotografias e 
músicas. Estandartes, bandeiras, tendas e capas de vestir prendem-se 
nessas obras, elaboradas por camadas de panos coloridos, que se põem 
em ação na dança, fundamental para a verdadeira realização da obra: só 
pelo movimento é que suas estruturas se revelam. (ENCICLOPÉDIA ITAÚ 
CULTURAL, 2017, s/p) 

  

 O sentido da Pedagogia do Parangolé é autêntica proposição à participação 

ativa, sensório-corporal e semântica.  As proposições são abertas, o que significa 

convite à intervenção e co-criação da obra de arte, assim requer "completação" e 

não simplesmente uma participação mecânica ou contemplação imaginal separada 

da proposição (SILVA, s/a, s/p). “[...] pressupõe uma transformação no espectador, 

dado que a obra só acontece com sua participação. Trata-se de deslocar a arte do 

âmbito intelectual e racional para a esfera da criação, da participação.” 

(ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2017, s/p) 

 Inspirado na Pedagogia do Parangolé, o arteterapeuta atento a opção inserida 

na proposição da performance, pode proporcionar ao cliente, significações livres e 

plurais, com entradas múltiplas, abertas para criar, modificar, construir e expandir, 

permitindo a imersão e intervenção do próprio "participador", para registrar seus 

sonhos, emoções e pensamentos. Desse modo, o participante torna-se co-autor ou 

seja, ao invés da obra acabada, têm-se apenas seus elementos dispostos à 

manipulação.  
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CAPÍTULO IV 

 

PERFORMANCES AUTORAIS: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

Imagem 15: Arquétipo Mago 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

 

Durante a especialização em Arteterapia, na POMAR, surgiram oportunidades 

de estudar, pesquisar e buscar conhecimentos sobre a Performance, em suas 

diferentes concepções  e, principalmente, vivenciar na prática esses conhecimentos.  
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Desta maneira, o relato de experiências neste trabalho está estruturado em 

02 etapas. A primeira etapa é baseada na performance “POMAR”. A segunda etapa, 

corresponde às performances realizadas durante o Curso Performance Arte da 

Escola de Artes Visuais, no Parque Lage/RJ.  

Na primeira e segunda etapa da pesquisa foram estabelecidas categorias de 

análise para servirem como ferramentas conceituais à compreensão e síntese das 

performances autorais, a saber: processo criativo e material simbólico. 

 

4.1 PERFORMANCE POMAR 

 

Imagem 16: Performance POMAR 

 

Acervo pessoal do Autor. 

                                      

Seguem abaixo, as categorias de análise da Performance POMAR:  

a) Processo Criativo 

A Performance POMAR foi realizada em dois momentos.  
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✓ PRIMEIRO MOMENTO 

A primeira apresentação ocorreu em 06 de Maio 2016 na sala de aula da 

POMAR, a fim de cumprir tarefa da disciplina Fundamentos de Arteterapia, do curso 

de especialização em Arteterapia, ministrada pela Professora Dra. Angela Philippini. 

A mencionada tarefa consistia em ler o capítulo IX do Livro "Para entender 

arteterapia: Cartografias da Coragem" e em escolher um objeto considerado velho, 

feio ou que estivesse quebrado. Assim, a proposta foi transformar o objeto e dar a 

ele uma nova utilidade e, posteriormente, escolher um trecho do livro que estivesse 

associado a este processo de renovação. 

Descrevendo a primeira apresentação da performance POMAR:  

O autor da performance entrou na sala da POMAR, vestido com figurino 

modelo "Frei Franciscano", carregando a produção plástica “árvore Pomar”, naquela 

ocasião ainda desmontada.  

 

Imagem 17 – Figurino Frei Franciscano 

 
Acervo pessoal do Autor 
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Além disso, carregava uma caixa de papelão, reciclada e reforçada (modelo 

“caixa de fraldas”). Dentro da caixa de papelão, havia os seguintes materiais: 01 

caixa de som portátil, tamanho pequeno; base de ferro, em formato triangular, para 

servir como suporte e manter erguida a produção plástica; 08 placas de grama, em 

formato quadrangular , 05 maçãs e 08 flores de lótus, todos materiais de plástico.  

O “performer” ficou posicionado aos fundos da sala de aula, sentado ao chão, 

em frente aos integrantes da turma. Nessa ocasião, teve início o som da música 

“Vilarejo”, por Marisa Monte. Enquanto tocava a música, os materiais eram retirados 

da caixa de papelão pelo “performer”, para organizá-los a fim de dar início a 

montagem da “árvore Pomar”: 

Música Vilarejo / Marisa Monte 

“Há um vilarejo ali 
Onde areja um vento bom 

Na varanda, quem descansa 
Vê o horizonte deitar no chão  

Pra acalmar o coração 
Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares de mãe 
Paraíso se mudou para lá 
Por cima das casas, cal 

Frutas em qualquer quintal 

Peitos fartos, filhos fortes 
Sonhos semeando o mundo real 

Toda gente cabe lá 
Palestina, Xangri-Lá 

Vem andar e voa 
Vem andar e voa 
Vem andar e voa 

Lá o tempo espera 
Lá é primavera 

Portas e janelas ficam sempre abertas 
Pra sorte entrar 

Em todas as mesas, pão 
Flores enfeitando 

Os caminhos, os vestidos, os destinos 
E essa canção 

Tem um verdadeiro amor 
Para quando você for.” 

 

Ao término da música, foi declamado o poema "A arte de ser feliz", de Cecília 

Meireles (s/a):  

 

Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que 
parecia ser feita de giz. 
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Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. 
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. 
Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde, e, em silêncio, ia 
atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. 
Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim 
não morresse. 
E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que 
caíam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. 
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. 
Outras vezes encontro nuvens espessas. 
Avisto crianças que vão para a escola. 
Pardais que pulam pelo muro. 
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. 
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. 
Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. 
Ás vezes, um galo canta. 
Às vezes, um avião passa. 
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. 
E eu me sinto completamente feliz. 
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de 
cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só 
existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso 
aprender a olhar, para poder vê-las assim. 
 

 

Em seguida, o performer vestiu o capuz, próprio do “figurino frei franciscano”, 

ocasião que teve início a música “Pomar”, do grupo Palavra Cantada. Nesse 

momento, o “performer” retirou o figurino modelo “frei franciscano”, e ficou vestido 

apenas com a roupa que estava por baixo (calça jeans e camisa, cor azul).   

A música “Pomar”, serviu para dar ritmo, assim como controlar o tempo de 

início e término da performance, que envolveu principalmente, a montagem da 

produção plástica “árvore Pomar”, a saber: 

     

“Pomar/Grupo Palavra Cantada” 
Banana, bananeira 
Goiaba, goiabeira 
Laranja, laranjeira 

Maçã, macieira 
Mamão, mamoeiro 
Abacate, abacateiro 

Limão, limoeiro 
Tomate, tomateiro 

Caju, cajueiro 
Umbu, umbuzeiro 
Manga, mangueira 

Pêra, pereira 
Amora, amoreira 

Pitanga, pitangueira 
Figo, figueira 

Mexerica, mexeriqueira 
Açaí, açaizeiro 

Sapoti, sapotizeiro 
Mangaba, mangabeira 

Uva, parreira 
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Coco, coqueiro 
Ingá, ingazeiro 

Jambo, jambeiro 
Jabuticaba, jabuticabeira 

 

Destaca-se a síntese da linha evolutiva do processo criativo que originou a 

primeira apresentação da Performance POMAR. Sendo assim, a reflexão será de 

acordo com o processo criativo, de Kneller (apud Rocha, 2009), apresentado no 

capítulo II, (2.4) desta monografia. Na tentativa de facilitar a compreensão do leitor, 

cabe, neste momento, reapresentar as 5 (cinco) fases de um processo criativo. 

Apreensão - É colocada por Kneller como o momento inicial onde tem-se a 

sensação ou necessidade de fazer algo; Preparação - É o momento seguinte onde 

investiga-se, de diferentes maneiras, sobre o problema em questão. As ações de ler, 

anotar, discutir, indagar e explorar fazem com que o indivíduo busque informações 

sobre a questão a ser solucionada; Incubação - Após investigar, ler e obter 

informações sobre a questão a ser resolvida, trabalha-se com hipóteses em nível 

inconsciente, sobre a questão a ser resolvida;  Iluminação - A ideia iluminadora 

surge, é o o momento do processo criativo, em que tem-se conhecimento do que 

pode ser produzido; Verificação - É o momento em que é verificado pelo criador se 

as ideias são executáveis e válidas.  

Etapas do Processo Criativo: 

Apreenção – Tarefa da disciplina Fundamentos de Arteterapia, do curso de 

especialização em Arteterapia, ministrada pela Professora Dra. Angela Philippini. 

Neste momento, o pesquisador teve a percepção da necessidade de fazer algo. 

Preparação – Seleção do poema a “Arte de Ser Feliz” de Cecília Meirelles e 

aquisição de maçãs de plástico, fato que marcou o momento em que iniciaram-se 

todas as pesquisas, anotações e familiarizações com as ideias existentes. Em 

seguida, foi escolhido o trecho do livro Cartografias da Coragem", capítulo IX, 

associado a este processo de renovação, a saber: 

 

Deste modo, como uma rede de Indra, um processo criativo se ativa, pode 
vir a libertar movimentos expressivos que fazem nascer outros gestos 
criativos. Estes podem nascer de simples manchas coloridas, mas que 
podem despertar uma sensação de arco-irís, que traz a vontade de cantar. 
E o canto pode abrir a porta para o afeto represado que ao se soltar traz 
junto a palavra não dita, que assim, já pode virar poema. Um poema pode 
inspirar os traços que firmes podem configurar um projeto, E assim se 
ordenam os fios dos afetos que tramam a urdidura que fortalecem a rede de 
criatividade. E com cada experiência criativa que é feita, a rede se expande, 
aumentando seu campo de ação e gerando outras redes, que gerarão 
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outras e outras mais. é nessa grande teia, das artes, da esperança e da 
vida, cada vez que criamos podemos renascer e celebrar, sem medo de 
sermos felizes... 

 

Incubação – Depois de cruzar as informações obtidas na fase anterior vem a 

ideia da produção plástica de uma árvore. 

Iluminação – Neste momento a ideia do que fazer e como fazer surge... 

Transformar uma barraca de praia, quebrada, na produção plástica da “árvore”. 

Verificação – Neste momento, com o objetivo de dar forma à solução 

encontrada e executá-la a lona da barraca foi pintada na cor verde, representando a 

copa da árvore; cabos da barraca e placas de isopor foram pintados na cor marrom, 

representando o tronco e caule da árvore; colagem das maçãs e outras frutas, todas 

de plástico, para compor a produção da árvore; colocação de placas de grama em 

formato quadrangular, e flor de lótus, todos esses materiais de plástico, para compor 

a base da produção plástica da árvore; elaboração de um balanço, em forma de 

papel, conforme o símbolo da POMAR, para compor a produção da árvore; junção 

de uma base de ferro, em formato triangular, originário de um abajur inutilizado, para 

servir como suporte e manter erguida a produção plástica. 

A partir da imagem dessa Performance, apresentada na sala de aula da 

POMAR, outras imagens produzidas foram compondo a Performance, que integrou 

ensinamentos e vivências, propiciando uma melhor compreensão do processo 

criativo.  

Imagem 18:  Assemblage ‘acordeon’ e colher de madeira 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Cabe ressaltar, que as músicas selecionadas foram apresentadas apenas 

para este primeiro momento da Performance POMAR. Já no segundo momento as 

músicas foram modificadas surgindo outras três novas músicas, por ocasião da 
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segunda apresentação, ocorrida no 12º Congresso de Arteterapia. Tais músicas 

serão apresentadas à seguir. 

 

✓ SEGUNDO MOMENTO 

A segunda apresentação da Performance POMAR, ocorreu no 12º Congresso 

de Arteterapia, realizado em 15 de Outubro 2016, na Bahia . 

 

Imagem 19: Performance Pomar - 12º Congresso de Arteterapia 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 
 

Descrevendo a segunda apresentação da performance POMAR:  

O autor da performance entrou no ambiente do salão do 12º Congresso de 

Arteterapia, numa área destinada ao "coffee break", ao som da música Mar de Vigo, 

Canção V de Martin Codax, por Chico Buarque. Nessa ocasião, portava uma 

mochila de couro e estava vestido com o figurino modelo "Frei Franciscano", o 

mesmo utilizado na ocasião da primeira apresentação da Performance POMAR.  

No local da apresentação, já estavam previamente posicionados os seguintes 

materiais: a produção plástica “árvore Pomar”, ainda desmontada; Base de ferro, em 

formato triangular, para servir como suporte e manter erguida a produção plástica; 
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08 placas de grama, em formato quadrangular, 05 maçãs e 08 flores de lótus, todos 

materiais de plástico para compor a produção plástica da “árvore Pomar”.  

O “performer” ficou posicionado em frente ao público, sentado em cima de um 

biombo, que naquela ocasião representou uma “jangada”. O “leme” foi representado 

por uma colher de madeira, tamanho grande; o feltro azul representou o “mar” e o 

feltro verde representou a “grama/terra”.  

Enquanto tocava a música “Mar de Vigo”, canção nº V de Martin Codax, o 

performer realizava movimentos de remar.  

 

Imagem 20: Jangada 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 
Segue a letra da Canção V de Martin Codax: “Quantas sabedes amar 

amigo”. 
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Quantas sabedes amar amigo 
treides comig’ a lo mar de Vigo. 
E bannar nos emos nas ondas! 

Quantas sabedes d´amor amado, 
treides comig’ a lo mar levado. 
E bannar nos emos nas ondas! 
Treides comig’ a lo mar de Vigo 

e veeremos lo meu amigo. 
E bannar nos emos nas ondas! 
Treides comig’ a lo mar levado  

e veeremo’ lo meu amado.  
E bannar nos emos nas ondas! 

 

Cabe ressaltar que a Performance foi realizada ao lado da imagem de uma 

embarcação no mar da  "antiga Salvador, capital da Bahia". 

 

Imagem 21: Quadro Antiga Salvador / Bahia 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Ao término da música “Mar de Vigo”, foi declamado o poema “A arte de ser 

feliz”, de Cecília Meireles, exatamente conforme já mencionado acima no Primeiro 

Momento da Performance POMAR. Após a declamação do poema, teve início a 

música ‘Toque de Silêncio’ (TAPS), orquestrada por Melissa Venema, ocasião em 

que o performer vestiu o capuz, próprio do “figurino frei franciscano”, e teve início a 

montagem da produção plástica da árvore. 
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Imagem 22 – Final do ‘Toque de Silêncio’ 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Em seguida, iniciou a música “Xique Xique/Parabelo”, por Arnaldo Antunes, 

ocasião em que foi realizada a troca do figurino modelo “frei franciscano”, 

permanecendo apenas com a roupa, vestida por baixo (casaco, cor verde, com 

imagem de “folhas de palmeiras" e calça, cor creme). O “performer” começou a 

dançar, portando um “acordeon”, originário de uma produção plástica 

(assemblagem).   

 

Imagem 23: Dança do Performer 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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A música “Xique Xique/Parabelo”, serviu para dar ritmo, bem como controlar o 

tempo de término da performance, que envolveu principalmente, a montagem da 

produção plástica “árvore Pomar”, a saber: 

 

“Xique Xique/Parabelo” 
Eu vi o cego  

Lendo a corda da viola 
Cego com cego 

No duelo do sertão 
Eu vi o cego  

Dando nó cego na cobra 
Vi cego preso na gaiola da visão 

Pássaro preto 
Voando pra muito longe 

E a cabra-cega  
Enxergando a escuridão 

Eu vi a luz 
A luz do preto  
Dos teus olhos 

Quando o sertão 
Num mar de flores 

Floresceu 
Sol pára belo 

Pára belo  
Sobre a terra 

Gente só morre 
Para provar que viveu 

Eu vi o não 
E vi a bala matadeira 

Eu vi um cão  
Fui nos óio e era eu 

 
Eu vi o cego  

Lendo a corda da viola 
Cego com cego 

No duelo do sertão 
Eu vi o cego  

Dando nó cego na cobra 
Vi cego preso na gaiola da visão 

Pássaro preto 
Voando pra muito longe 

E a cabra-cega  
Enxergando a escuridão 

Eu vi a lua 
Na cacunda do cometa 

Vi a zabumba  
E o fole a zabumbar 

Eu vi o raio 
Quando o céu  
Todo curisca 
Vi o triângulo 

Engolindo faísca 
Vi a galáxia branca 

Na galáxia preta 
Eu vi o dia e a noite 

Se encontrar 
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Eu vi a luz 
A luz do preto  
Dos teus olhos 

Quando o sertão 
Num mar de flores 

Floresceu 
Sol pára belo 

Pára belo  
Sobre a terra 

Gente só morre 
Para provar que viveu 

Eu vi o não 
Eu vi a bala matadeira 

Eu vi um cão  
Fui nos óio e era eu”. 

 

Destaca-se, a síntese da linha evolutiva do processo criativo que originou a 

segunda apresentação da Performance POMAR. 

Etapas do Processo Criativo: 

Apreenção – Convite, que funcionou como estímulo inicial, para 

apresentação da “performance POMAR” no 12º Congresso de Arteterapia na Bahia. 

Preparação – Momento de repensar a performance e pesquisar novas 

músicas para ajudar na composição desta apresentação... Seleção das seguintes 

músicas para compor a performance: 1ª) Mar de Vigo, Canção V de Martin Codax, 

por Chico Buarque; 2ª) “Toque de Silêncio” (TAPS), por Melissa Venema; 3ª) 

“Chique Chique/Parabelo”, por Arnaldo Antunes.  

Incubação – Ao cruzar informações obtidas na fase anterior, surge a ideia de 

dançar e utilizar as músicas, respectivamente em ordem de execução, a fim de 

compor o ritmo, encenação e duração da performance em três momentos diferentes, 

durante a apresentação. 

Iluminação – Neste momento tudo se encaixou e ficou claro... Facilitando até 

a escolha do local de realização da performance, ao lado da imagem de uma 

embarcação no mar da "antiga Salvador, capital da Bahia", que compôs 

harmoniosamente a performance.  

Verificação – Dando forma à solução encontrada, neste momento do 

processo criativo foram feitos os ajustes finais para que a performance acontecesse. 

Cada objeto utilizado teve uma função simbólica dentro do processo (biombo para 

representar a “jangada”, a colher de madeira para representar o “leme”, uma pasta 

sanfonada e um teclado musical infantil pequeno como “acordeon”. 

 



60 
 

Material Simbólico: 

Nesta parte da pesquisa, o material simbólico será analisado com a utilização 

do Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant (1990) e complementado com 

mais dois Dicionários de Símbolos (online) - Significado dos Símbolos e Simbologias 

(2008) e Dominumvobiscum (2012).  

Árvore: O simbolismo mais conhecido da árvore é de fonte da vida, em 

perpétua evolução e em ascensão para o céu, ela evoca todo o simbolismo da 

verticalidade. Reúne todos os elementos: a água circula com sua seiva, a terra 

integra-se a seu corpo através das raízes, o ar nutre as folhas, e dela brota o fogo 

quando se esfregam seus galhos um contra o outro. Pelo fato de suas raízes 

mergulharem no solo e de seus galhos se elevarem para o céu, a árvore é 

universalmente considerada como símbolo das relações que se estabelecem entre a 

terra e o céu. Por isso, o sentido de centro (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990). 

Barco/Jangada: “[...] é o símbolo da viagem, de uma travessia realizada seja 

pelos vivos, seja pelos mortos.” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 121). 

Balanço: “[...] o balanço é associado aos ritos da fertilidade e da fecundidade 

por causa de seu movimento de alternância, que a terminologia chinesa identificaria 

ao do "yin e do yang".” (Ibidem, p. 115) 

“O rito do balanço, associa, portanto, dois símbolos em sua própria 

significação: faz nascer o vento que fecunda o solo, trazendo a chuva; reúne a 

mulher e a árvore que é, também esta última, símbolo de vida.” (Ibidem, p. 116)  

Capuz (figurino ‘Frei Franciscano’): “Para C. G. Jung, o capuz simboliza a 

esfera mais elevada, o mundo celeste [...]. Cobrir a cabeça significa ainda mais do 

que tornar invisível: significa desaparecer e morrer”. (Ibidem, p. 185)  

Colher de madeira (representou o ‘leme’): Foi feita a pesquisa do material 

simbólico da colher de madeira e nada foi encontrado, sendo assim o pesquisador 

pesquisou o material simbólico do Leme. 

Leme (representado pela colher de madeira): Símbolo de responsabilidade, 

tal como o timão. Por esse motivo, significa a autoridade suprema e a prudência. É 

encontrado em medalhas, colunas comemorativas, brasões. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1990, p. 543) 

Figurino ‘Frei Franciscano’:  

Hábito como de um eremita, representa a pobreza e desapego das coisas 
do mundo, com um cordão na cintura e frequentemente um capuz. Feita 
normalmente de tecidos simples, duráveis, identifica de longe o franciscano, 
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que ao exemplo do pobrezinho de Assis, procura afastar-se o máximo dos 
bens materiais para alcançar maior glória espiritual. (DOMINUMVOBISCUM, 
2012, s/p) 

 

Fole do acordeon: “O fole pelo papel que desempenha e por seu ritmo, 

representa naturalmente a respiração: é um instrumento produtor de sopro, símbolo 

da vida e, particularmente, da vida espiritual. O símbolo do fole é cósmico é uma 

constante no pensamento taoísta”.  (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 444)  

Frutos: “O fruto é símbolo da abundância [...]. Os frutos representam as 

origens e a fertilidade. Isto decorre do fato de a maior parte deles possuir sementes. 

Suas cores, cheiros e sabores refletem sensualidade”. (DICIONÁRIO DE 

SÍMBOLOS, 2008, s/p) 

Grama: Como “grama” não foi encontrado nos Dicionários de Símbolos 

citados acima, o pesquisador buscou em ‘Sonhos Significados’ (s/d), que diz: 

Reflete a positividade, tranqüilidade, descanso, força superior, prenúncio de 

harmonia e felicidade em família. Também pode representar toda força que existe 

em você que será utilizada nos momentos que mais precisar. 

Maçã: Trata-se de um meio de conhecimento, fruto da árvore da vida, árvore 

do conhecimento, do bem e do mal: Conhecimento unificador que confere a 

imortalidade, ou conhecimento desagregador, que provoca a queda, fruto que 

mantêm a juventude, símbolo de renovação e de frescor perpétuo. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1990)  

“Segundo a análise de Paul Diel, a maçã por sua forma esférica significaria 

globalmente os desejos terrestres ou a complacência em relação e esses desejos.” 

(DIEL apud CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 573) 

Simboliza a vida, amor, imortalidade, fecundidade, juventude, sedução, 

liberdade, magia, paz, conhecimento, desejo. Seu formato esférico representa o 

símbolo do mundo e suas sementes à fertilidade e a espiritualidade. (DICIONÁRIO 

DE SÍMBOLOS, 2008) 

Mar: “Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do Mar e tudo retorna a ele: 

Lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos. O movimento das 

ondas ou águas em movimento” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 592). 

Simbolizam o estado transitório da vida, a ambivalência entre a realidade e as 

possibilidades de realidade, representa a incerteza, a dúvida, a indecisão, podendo 
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levar tanto ao bem como ao mal. Por isso, o mar simboliza tanto a vida como a 

morte (Ibidem).  

Mochila: “[...] total relação com nossas emoções e memórias, ainda mais se 

houve algum tipo de trauma na infância. Sonhos com mochila também estão ligados 

a uma possível viagem” (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008, s/p). 

   

4.2 CURSO PERFORMANCE ARTE 2017 

  

O Curso Performance Arte 2017, realizado na Escola de Artes Visuais (EAV), 

teve como objetivo desenvolver a prática da performance como uma linguagem 

autoral onde cada participante pudesse encontrar o seu caminho pessoal de 

expressão. Foram realizadas dinâmicas, exercícios, jogos e proposições corporais 

inspirados em práticas de performance arte.  

O Curso foi desenvolvido em 04 módulos:  

- Módulo 1 - Arte Ação; 

- Módulo 2 – O Artista Mago; 

- Módulo 3 – Sonhos; 

- Módulo 4 – Corpo Símbolo Ação. 

Cada módulo teve a duração de seis encontros, ocasião em que foi focado 

um tema. Assim, os participantes, respectivamente desenvolveram um trabalho em 

performance para debate dentro do grupo. Ao final dos respectivos módulos, foram 

realizadas apresentações abertas, a saber:  

 

Módulo 1: Arte Ação 

Este primeiro módulo teve o objetivo de iniciar artistas na prática da 

performance. Foi investigado corporalmente e coletivamente, as possibilidades da 

arte feita ao vivo que pode assumir definições diversas como performance, 

happening, live art, arte ambiental, arte de ação, arte em processo.  

Durante os encontros, foram realizados exercícios onde foram instigadas 

reflexões sobre identidade, corporeidade e materialidade, além de vivências 

inspiradas em práticas de meditação, performance arte, teatro físico e jogos 

corporais.  

Neste módulo, a Performance realizada por este pesquisador foi denominada 

“SELF”. 
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Imagem 24: Performance SELF 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Descrevendo a “Performance SELF”:  

A performance teve início no espaço interno da Oca. O “performer” entrou na 

Oca, nessa ocasião colocou uma corda sisal (180metros), à retaguarda de um 

assento de madeira, uma espécie de "casulo" localizado no centro da Oca. Em 

seguida, passou o cabo da corda, por um buraco localizado na parte superior do 

mencionado assento de madeira e posicionou-se em "posição fetal", no interior 

desse “casulo”. O “performer” fez uma junção da corda sisal, colocando amarrada na 

cintura, e permaneceu aproximadamente 15 minutos imóvel no interior desse 

“casulo”.  

Imagem 25: Posição Fetal 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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Em seguida, com a corda amarrada na cintura, deslocou-se da Oca até a área 

da piscina do Parque Lage, extendendo os 180 metros de comprimento da corda. 

Durante o trajeto, o “performer” passou por um evento comemorativo, com dezenas 

de participantes, localizado em frente ao acesso à área da piscina da Escola de 

Artes Visuais. 

 

Imagem 26: Extensão da corda até a Piscina 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Ao chegar na piscina, nadou e permaneceu aproximadamente 10 minutos.  

            

Imagem 27: Permanência na Piscina 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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Ao sair da piscina, a fim de regressar à Oca, o performer fez o mesmo trajeto 

e passou novamente pelo mencionado evento comemorativo, localizado em frente 

ao acesso à área da piscina da Escola de Artes Visuais. 

  

Imagem 28: Saída da Piscina 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Após puxar toda extensão da corda de volta à Oca, posicionou-se novamente 

em "posição fetal", no assento de madeira e utilizou um estilete para cortar a corda, 

exatamente no local onde estava amarrada na cintura.  

         

Imagem 29: Regresso à Oca 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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Em seguida, o performer subiu à parte superior do assento de madeira, onde 

permaneceu agachado e imóvel aproximadamente 10 minutos.  

 

Imagem 30: Final da Performance Self 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Destaca-se, a síntese da linha evolutiva do processo criativo que originou a 

“Performance SELF”:  

 

Etapas do Processo Criativo: 

Apreenção – Neste momento, teve o estímulo do professor que levou aos 

participantes a pensarem na criação de uma performance. Tarefa do Módulo 1 - Arte 

Ação, do Curso Performance Arte 2017. 

Preparação – No desenvolvimento da pesquisa, busca de possibilidades, do 

que poderia ser feito houve a aquisição de uma corda sisal (180 metros) que gerou 

novas possibilidades e associações. 

Incubação – Neste momento as ideias de fato foram cruzadas, e a 

associação da corda adquirida com a gestação de um feto veio como informação do 

inconsciente (a corda simbolizava o cordão umbilical). 
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Iluminação – Neste momento as ideias ficaram mais claras... Tudo fez 

sentido. No dia e na hora da apresentação surgiu um assento de madeira, uma 

espécie de “casulo”, localizado no centro da Oca. O pesquisador pode harmonizar o 

local com os objetos encontrados. Tudo com o objetivo de simbolicamente 

representar o útero materno e a gestação de um feto. 

Verificação – Como conclusão deste processo houve a extensão da corda de 

sisal até a área da piscina do Parque Lage. Buscava-se neste momento a água, o 

último elemento que faltava para completar este cenário performático... A água 

simbolizava o líquido amniótico que envolve o feto. 

 

Material Simbólico:  

Corda: A corda simboliza ligação, vínculo, união, sobretudo quando possui 

um ou mais nós, significando uma ligação com as forças ocultas do universo. Já 

quando é representada estendida, sem nós, a corda simboliza ascensão, o ato de 

subir, de elevar-se. Num sentido mais místico, a corda significa uma conexão entre a 

consciência humana e a essência espiritual, uma ligação sagrada entre a matéria e 

o espírito, indicando que toda ação está atada a uma reação, e que cada pessoa 

está amarrada às suas escolhas.  A corda também significa o destino da vida, que 

tem como direção a morte, sendo uma espécie de intermediária entre dois pontos 

opostos. (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008, s/p). 

Nudez: A nudez do corpo é, na óptica tradicional, uma espécie de retorno ao 

estado primordial, à perspectiva central. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 

645)   

Estilete: Não foi encontrado material simbólico. 

Oca: Não foi encontrado material simbólico. 

Água: Fonte de vida, meio de purificação, centro de regenerescência. 

“Mergulhar nas águas, para delas sair [...] é retornar às origens.” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1990, p. 15)   

A água simboliza a origem da vida, a fecundidade, a fertilidade, a 

transformação, a purificação, a força, a limpeza. Elemento primordial, considerada o 

ponto de partida para o surgimento da vida, ou seja, a origem e o veículo de toda 

vida.  Na arte, a água pode simbolizar o inconsciente, sendo que o ato de entrar na 

água e dela sair, possui uma analogia com o ato de mergulhar no inconsciente; 
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enquanto que ser lançado à água é similar a ser entregue ao seu próprio destino. 

(DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008, s/p).  

 

Módulo 2 – O Artista Mago 

A ênfase foi mostrar que a matéria disponível para a arte é a mesma 

disponível para vida, é o reinventar do mundo, corpos, objetos, sons, símbolos, 

movimentos, sonhos, palavras, histórias. O artista utiliza a arte como uma forma de 

trabalhar sobre si mesmo, como uma forma de se conhecer e de ir além de si 

mesmo. Neste módulo, a Performance realizada por este pesquisador foi 

denominada “MISTÉRIOS DA FÉ”. Cabe ressaltar que esta Performance foi feita 

próximo a uma data religiosa... A ‘Semana Santa’. 

 

Imagem 31: Performance Mistérios da Fé 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 
 

Descrevendo a “Performance Mistérios da Fé”:  

A performance teve início no espaço interno da Cavalariça, ocasião em que o  

“performer” inseriu diversos cachos de uvas dentro de um barril de 200 litros.  
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Imagem 32: Inserção das uvas 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Em seguida, entrou no barril e pisou nos cachos de uva para transformar em 

suco natural.  

 

Imagem 33: Entrada no barril 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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Após o processamento e transformação, ingeriu o suco de uva e comeu um 

pedaço de “pão árabe”.  

Imagem 34: Processamento de uvas 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Finalmente, o performer registrou o rosto, coberto por pasta d'água, no pano, 

tecido de cor vermelha.  

                                         

Imagem 35: Registro do Rosto no tecido 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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Destaca-se, a síntese da linha evolutiva do processo criativo que originou a 

Performance "MISTÉRIOS DA FÉ". 

 

Etapas do Processo Criativo: 

Apreenção – Estímulo gerador – Tarefa do Módulo 2 – O Artista Mago, do 

curso Performance Arte 2017. 

Preparação – Pesquisa de materiais e aquisição de cachos de uvas, pão 

árabe, pasta d’água e tecido de algodão na cor vermelha. 

Incubação – Ao trabalhar com hipóteses em nível inconsciente, após a 

pesquisa feita na fase anterior, veio a ideia de pisar em uvas.  

Iluminação – Com clareza, veio a necessidade de entrar em um barril, pisar 

nas uvas e obter o suco de uva que simbolizava o vinho. Logo depois, mais um 

insight aconteceu. A ideia de marcar o rosto no tecido de algodão vermelho. Para 

isso, o pesquisador usou pasta d`água para facilitar a impressão. 

Verificação – Dando forma à solução encontrada, teve a utilização de 09 

caixas de uvas, dentro de um barril de 200 litros e, simbolicamente, a transformação 

da uva em vinho.  

 

Material Simbólico: 

Uva: Símbolo de prosperidade, de fartura, de longevidade, fertilidade e 

plenitude, está associada à festividades e alegria. A uva está associada a Dionísio, 

Deus grego, e a Baco, Deus romano. Ambos são representados, frequentemente, 

levando folhas de uva na cabeça. A uva para os cristãos, assim como o vinho, 

representa o sangue de Cristo. (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008, s/p). 

Vinho: Símbolo do conhecimento e da iniciação. Geralmente associado ao 

sangue, porção de vida ou de imortalidade. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990) 

Pão: “Simboliza não somente um alimento  para o corpo, sobretudo, 

representa um alimento espiritual e, por isso, o pão simboliza a vida, a renovação, a 

prosperidade, a humildade, o sacrifício”. (SÍMBOLOS SIMBOLOGIAS, 2008, s/p) 

Barril / Tonel: “O simbolismo do tonel liga-se ao do jarro, do poço e do vaso 

da abundância, bem como ao do vinho que contém. Evoca uma ideia de riqueza e 

alegria”. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 887)  
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Módulo 3 – Sonhos 

Neste módulo, entende-se que a arte é uma capacidade consciente do 

homem de rearranjar coisas do mundo: Formas, cores, sons, movimentos, palavras, 

histórias, ao realizar uma obra, o artista está acessando camadas do seu 

inconsciente. Neste módulo, a Performance realizada por este pesquisador foi 

denominada “HOMEM DE AÇÃO”. 

 

Imagem 36: Performance HOMEM DE AÇÃO 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Descrevendo a “Performance Homem de Ação”:  

A performance teve início no espaço interno da Cavalariça, ocasião em que o  

“performer” posicionou uma gaiola de pássaro, ao centro de um esteira de palha e 

iniciou a concentração, sentado nessa esteira.  

 

Imagem 37: Concentração 

 
Acervo pessoal do Autor. 
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Em seguida, ao levantar, posicionou-se ao centro da sala e demonstrou 

movimentos de ataque e defesa, partindo de um ponto inicial, e avançando para 

quatro direções, (norte, sul, leste e oeste), finalizando com um brado na sequência 

do movimento final, golpeando com punho cerrado e quebrando a gaiola. 

            

Imagem 38: Quebra da Gaiola 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 
 

Destaca-se a síntese da linha evolutiva do processo criativo que originou a 

Performance "HOMEM DE AÇÃO". 

 

Etapas do Processo Criativo: 

Apreensão - Estímulo inicial... Tarefa do Módulo 3 – Sonhos, do curso 

Performance Arte 2017. 

Preparação - Esta fase iniciou-se com a leitura de um livro de artes marciais, 

e a pesquisa de tudo o que envolvia... Roupas, símbolos da China etc. 

Incubação - Cruzando as informações veio a necessidade de juntar na 

performance: Kimono, golpe, gaiola. 

Iluminação - A ideia tomou forma. Aquisição de um kimono, uma gaiola de 

pássaro e uma esteira de palha. O performer queria golpear com punho cerrado e 
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quebrar a gaiola. Demonstrar movimentos de ataque e defesa, partindo de um ponto 

inicial, e avançando para quatro direções, (norte, sul, leste e oeste), finalizar com um 

brado na sequência do movimento final, golpeando com punho cerrado, para 

quebrar a gaiola. 

Verificação - Posicionamento da gaiola, ao centro da esteira de palha e início 

da concentração, sentado na esteira de palha; demonstração de movimentos de 

ataque e defesa, partindo de um ponto inicial, finalizando com um brado na 

sequência do movimento final, e finalmente o golpe com punho cerrado e a quebra 

da gaiola. 

 

Material Simbólico:  

Golpe: Não foi encontrado material simbólico. 

Artes marciais: Não foi encontrado material simbólico.  

Mas no mundo das artes marciais não há somente o objetivo da luta, pois 
em cada estilo há uma filosofia que é transmitida aos praticantes. Essa 
filosofia pode ser entendida através de suas origens; a maioria das artes 
marciais orientais surgiu em templos, principalmente budistas, assim, a 
predominância de uma filosofia no sistema de lutas fica bem clara. Essa 
filosofia é baseada no desenvolvimento total do ser, ou seja: corpo mente e 
espírito. Assim, a prática de qualquer estilo exige concentração e disciplina 
para ter bons resultados. Especialistas no assunto deixam claro que a 
prática de qualquer estilo de arte marcial sem compreender sua filosofia 
pode levar o praticante a agir por impulso, de forma imatura e realizar a luta 
com fins destrutivos e prejudiciais. (SMARTKIDS, s/a, s/p.) 

 

Esteira de palha: Não foi encontrado material simbólico. 

Gaiola vazia / Gaiola destruída: De forma geral, a gaiola significa, 

problemas como prisões mentais e físicas. A gaiola destruída representa em romper 

as barreiras em busca da renovação, “atravessar a forma” (DICIONÁRIOCRIATIVO, 

s/d). 

Grito/brado: A primeira entrada de ar nos pulmões do recém nascido se 

manifesta por um grito. Arma persuasiva ou disuasiva, o grito salva ou aniquila. Do 

ponto de vista religioso ou tradicional, o grito tem qualquer coisa de paralisante.  

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 479).   

Kimomo: Não foi encontrado material simbólico. 

 

Módulo 4 – Corpo, Símbolo e Ação 

Este módulo apresentou a seguinte questão: quantas maneiras diferentes há 

de se relacionar as ações, os símbolos e o corpo? Nesse sentido, a performance foi 
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analisada através de uma concepção predominantemente visual, usando o corpo 

como imagem, por uma concepção de um ritual pessoal, onde o corpo e objeto são 

símbolos, e finalmente numa concepção de uma  experiência corporal, quando o 

corpo é instrumento de investigação do mundo.  

A Performance realizada por este pesquisador foi denominada “Campo 

Expandido".                      

                                         

Imagem 39: Cavalo 

 
Acervo pessoal Autor. 

 

 

Descrevendo a ‘Performance Campo Expandido’:   

A performance teve início no Jardim do Parque Lage, próximo ao chafariz, 

localizado em frente a entrada da Escola de Artes Visuais. O ‘performer’ montou um 

cavalo, e durante aproximadamente 04 horas completou diversas voltas passeando 

em torno do Jardim.  

  Imagem 40: Jardim Parque Lage 

 
Acervo pessoal Autor. 
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Ao final, o ‘performer’ posicionou o cavalo imediatamente em frente a uma 

tenda, ‘instalação artística’, também localizada no Jardim, onde estava sendo 

realizada outra performance. Nessa ocasião, as duas performances foram 

integradas, e, a partir dessa integração, surgiu a produção de uma nova 

performance, originária desse encontro. 

 

Imagem 41: Tenda – ‘instalação artística’ 

 
Acervo pessoal Autor. 

 

  
Destaca-se a síntese da linha evolutiva do processo criativo que originou a 

‘Performance Campo Expandido’. 

 

Etapas do Processo Criativo:  

Apreenção – Tarefa do Módulo 4 – Corpo, Símbolo e Ação, do curso 

Performance Arte 2017. Neste momento o grupo foi estimulado a criar a sua 

Performance. 

Preparação – Início da pesquisa, do que seria possível fazer e como... Foi 

decidido neste momento fazer uma Performance com cavalo, uma imagem mental 

que surgiu na época da ‘Performance Mistérios da Fé’, mas que, somente neste 

momento, foi possível colocar em prática. Ao pesquisar como operacionalizar a 
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performance foi verificado a necessidade da aquisição de toda documentação 

adequada pertinente ao cavalo (vacinas, certificado de microchipagem e atestado de 

sanidade); Acompanhamento de um profissional acostumado no tratamento do 

referido cavalo, com equipamentos adequados (inclusive pás e outras ferramentas 

próprias) para realizar as tarefas pertinentes a limpeza das fezes e urina do cavalo.  

Incubação – Nesta fase do processo trabalhou-se com hipóteses em nível 

inconsciente... Logo depois essas informações foram cruzadas e a ideia do que 

fazer e como tomam forma. 

Iluminação – Neste momento a ideia iluminadora surgiu. Todos os detalhes 

necessários foram providenciados. Documentação do cavalo, Parque Lage e 

ICMBIO, negociação com o dono do cavalo e transporte (reboque) para o mesmo, 

figurino do Performer, e trajeto que faria com o cavalo dentro do Parque Lage etc.  

Detalhes sobre o cavalo: cor branco, que atua no transporte de crianças, na 

Praça Xavier de Brito, Tijuca/RJ. 

Detalhes sobre o figurino do Performer: camisa e calça de cor branco, 

descalço.  

Detalhes do percurso: circular no Jardim do Parque Lage, próximo ao 

chafariz, localizado em frente a entrada da Escola de Artes Visuais.  

Verificação – Neste momento a ideia é executada, sendo assim o  

“performer” montou o cavalo, e durante aproximadamente 04 horas realizou diversas 

manobras, completou diversas voltas passeando em torno do Jardim do Parque 

Lage. Ao final, o cavalo foi posicionado imediatamente em frente a uma tenda, 

‘instalação artística’, também localizada no Jardim, onde estava sendo realizada 

uma outra performance (elemento surpresa). Nessa ocasião, as duas performances 

foram integradas, e a partir dessa integração, surgiu a produção de uma nova 

performance, originária desse encontro. 

 

Material Simbólico: 

Cavalo (branco) - O cavalo simboliza o filho da noite e do mistério, o seu 

significado está ligado ao fogo e à água, é destruidor e triunfante, nutriente e 

asfixiante.  O cavalo possui uma simbologia complexa, suas acepções simbólicas 

são provenientes de figuras lunares, em que associa-se à Terra ao seu papel de 

mãe suprema, e à Lua, por isso relaciona-se com a vegetação, as renovações 

cíclicas, a sexualidade, os sonhos e as adivinhações.  O cavalo branco, majestoso e 



78 
 

celeste, representa os instintos controlados, dominados e sublimados, o que 

representa a mais nobre conquista do homem: o controle de seus impulsos animais. 

No entanto, esse controle não é permanente, as trevas, a escuridão, continuam 

dentro do homem. Por isso, o cavalo é por vezes um símbolo maléfico, e por vezes 

benéfico. O cavalo pode tanto ser fonte de paz, como de conflito. O cavalo possui 

clarividência, e se pode simbolizar os componentes animais, inconscientes e 

irracionais do homem, também esclarece a razão pela intuição. O cavalo e o 

cavaleiro estão intimamente unidos. (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008, s/p) 

Fonte / Chafariz: A sacralização das fontes é universal, pelo fato de 

cosntituírem a boca da água viva ou da água virgem. Através delas dá-se a primeira 

manifestação, no plano das realidades humanas, da matéria cósmica fundamental, 

sem a qual não seria possível assegurar a fecundação e o crescimento das 

espécies. É um símbolo da maternidade. A água da fonte é a água lustral, a própria 

susbtância da pureza. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 445) 

Jardim: Os jardins são considerados refúgios sagrados e simbolizam o 

cosmos, a harmonia os quais, muitas vezes, comparados ao paraíso terrestre, em 

que a representação do jardineiro, aquele que zela e realiza a construção de jardim, 

configura o indivíduo criador desse pequeno cosmos. (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 

2008, s/p) 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem 42: Mergulhador – Fundo do Mar 

 
Acervo pessoal do Autor. 

 

Diante deste estudo, pode-se inferir que as performances, especialmente a 

“Performance Arte”, podem envolver nossa atenção, melhorando de forma poderosa 

a nossa capacidade de compreender e ativar as condições do processo criativo, os 

significados, os conteúdos antes inconscientes e os rumos na busca do auto 

conhecimento.  

A Performance pode cumprir um papel propulsor na comunicação e 

transparência, atuando como facilitador das mudanças necessárias, tanto no 
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processo arteterapêutico, quanto num evento, que envolva grupos de pessoas, cujo 

objetivo seja a interação e integração.  

Nesse sentido, verificou-se um aumento do número de espaços dedicados à 

Performance Arte, em diversos países, à medida que se tornou o meio de expressão 

escolhido para a articulação das "diferenças", principalmente nos discursos sobre 

multiculturalismo e globalização.  

Conforme análise do material simbólico apresentado nas performances 

autorais, foi possível reconhecer nessas experiências uma compreensão mais 

profunda da própria história, contribuindo para uma amplificação da consciência e 

amadurecimento psíquico.  

Assim, o material simbólico presente na performance pode orientar, alertar e 

oferecer cartografias essenciais ao processo arteterapêutico, expandindo o campo 

de percepção sensorial e compreensão sobre si.  

Neste contexto, estratégias de Performance dialogam com estratégias 

arteterapêuticas. Não se trata de jogar com oposições, mas de produzir 

composições, e, nesse sentido, acredita-se que a Arteterapia pode ser favorecida 

pela Performance, que pode proporcionar uma estratégia expressiva com intensa 

transversalidade, e naturalmente neste “campo expandido", pode-se integrar à 

maioria das outras linguagens expressivas, com amplo benefício terapêutico para 

quem as utiliza.   

Recomenda-se aos arteterapeutas adotarem uma condição de trabalho 

especial: a do engajamento, como seres humanos, comprometidos e empenhados 

com a estruturação e articulação da Arteterapia. Para tanto, poderão contar  com 

pelo menos duas concepções de Performance: primeiro, a performance situada 

como linguagem artística; segundo, a performance como manifestação cultural.  

Finalmente, recomenda-se pesquisar através destas estratégias citadas 

novas possibilidades de produzir conhecimentos, construir e formar identidades, 

valendo-se de um repertório de atos performáticos, como danças, músicas, rituais e 

outras práticas sociais relacionadas a este contexto, considerando a importância de 

estender essas ações a indivíduos de diferentes cronologias em diferentes 

contextos. 
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